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Welkom bij kinderdagverblijf de Kinderkeet!
Het is onze missie om een gezellig en vertrouwd
tweede thuis te bieden waar kinderen gedurende
vier jaar met liefde door dezelfde ervaren leidsters
worden ondersteund in het ontdekken van de
wereld binnen en buiten. Bij ons is iedereen
welkom; zowel kinderen van medewerkers van het
AMC-terrein als kinderen uit de omgeving. Onze
kernwoorden zijn Tweede Thuis, Natuur & Vrijheid
welke je verder uitgelegd ziet in deze brochure.
Als je verdere vragen hebt, neem dan vooral
contact met ons op want we helpen je graag.

Tweede Thuis
Een Tweede Thuis betekent voor ons een plek waar
rust is, een vertrouwde en veilige omgeving en
letterlijk een plek waar je je thuis voelt. We hechten
veel waarde aan persoonlijke aandacht. Daarom
zorgen we ervoor dat je kind vanaf het eerste
moment dezelfde vertrouwde lieve leidsters ziet. Zo
bouwt je kind een hechte band op met de
leidsters van de groep. We merken dat, doordat
onze mensen alle kinderen zo goed kennen, ze ook
een goede ondersteuning kunnen bieden aan
ouders. Ouders die vragen hebben over
bijvoorbeeld de verzorging van hun kind of juist
opvoedkundige onderwerpen, kunnen altijd bij
ons team terecht.

Vertrouwd

Plezier in de Natuur!
Dagelijks buitenspelen
Dagelijks frisse lucht, dieren bestuderen, door het gras
rennen of onder de bomen spelen? Bij de Kinderkeet kan
het! Door onze unieke locatie uitkijkend over een
natuurgebied én onze eigen vier grote natuurtuinen
(1000 m²), speelt de natuur bij ons dagelijks een grote
rol. Regelmatig zien we de hazen voor de deur en kijken
we met de kinderen naar de vogels die voorbij vliegen.
Elke twee groepen hebben samen hun eigen natuurtuin
waarin ze kunnen fietsen door de wilgenboog, kruipen in
het gras, spelen onder de boom of water kunnen geven
aan de fruitbomen. We vinden het belangrijk dat kinderen

lekker buiten kunnen spelen en dagelijks frisse lucht
krijgen. We laten ze de natuur ook binnen ontdekken
door met Natuur- gerelateerde thema’s te werken zoals
de seizoenen, planten en de dieren.
Kinderboerderijdieren op bezoek!
Regelmatig krijgen we bezoek van een aantal
kinderboerderijdieren. Soms zijn het kuikentjes die net uit
hun ei zijn gekomen of konijntjes die net geboren zijn.
Samen met Kinderboerderij op Locatie vertellen we de
kinderen over het leven van deze dieren. Op deze manier
leren kinderen al vroeg over het dierenrijk.

Persoonlijk & betrokken
Deskundig & ervaren team
We zijn een hecht en betrokken team; we kennen elkaar
door en door en er heerst een gezellige, ontspannen
sfeer. We zijn deskundig en ervaren. Door de jaren
hebben we veel kennis opgebouwd; we weten wat we
moeten doen en waarom we dat doen. Ouders die
vragen hebben over bijvoorbeeld de verzorging van hun
kind of juist opvoedkundige onderwerpen, kunnen altijd
bij ons terecht.

We zorgen ervoor dat ieder kind de ruimte en ook de
aandacht krijgt die het nodig heeft om zich in zijn eigen
tempo en vanuit zijn eigen interesse te ontwikkelen.

Vrijheid om je eigen tempo te volgen
Elk kind heeft zijn eigen tempo waarin het zich
ontwikkelt. Wij vinden het belangrijk om dit tempo
aan te houden en jouw kind de persoonlijke aandacht te geven die het nodig heeft. Bij ons draait
het om plezier maken en samen ontdekken. Ons
Pedagogisch beleid heeft 4 kernwoorden: Waardig, Vaardig, Aardig en Veilig. Het is onze missie
om een veilige basis te bieden met ruimte voor
elk kind. Van hieruit worden kinderen uitgedaagd
om zich te ontwikkelen en talenten te ontdekken.
We werken met verticale groepen (0 tot 4 jaar)
waardoor kinderen hun hele Kinderkeet-periode
in de groep met dezelfde vertrouwde leidsters
en vriendjes zitten. We zien dat jonge kinderen,
net als in een gezin, leren van de ouderen en
ouderen op hun beurt weer leren zorgen voor
de jongeren. Ook jonge baby’s krijgen bij ons alle
aandacht zodat ze zich op hun gemak voelen. We
hebben fijne, knusse grondboxen waar ze in alle
rust de wereld om hen heen kunnen ontdekken.

Een rondleiding op de Kinderkeet
Als je het terrein van onze kinderopvang oprijdt
merk je het gelijk; rust, ruimte en natuur zorgen
voor een ontspannen sfeer. De Kinderkeet is een
plek waar iedereen zich thuis voelt. Kinderen,
ouders én medewerkers gaan hier elke dag met
plezier naar toe. Onze kinderopvang bestaat uit
twee gebouwen die met elkaar in contact staan door
de aangrenzende natuurtuinen (1000 m² in
totaal). Beide gebouwen hebben een grote lichte
hal met een speelkasteel en verschillende
uitdagende speelmaterialen. Daarnaast heeft elk
gebouw vier groepen welke ruim en licht zijn
ingericht. Kinderen slapen in hun eigen vertrouwde
bedje en spelen in hun eigen aangrenzende
natuurtuin. Zo zorgen we ervoor dat onze
kinderopvang als een Tweede Thuis voelt.

•

Grote lichte ruimtes

•

Gezellig & vrolijk
ingerichte kamers

•

Fijn en uitdagend
speelmateriaal

TWEEDE THUIS

Ruimte
•

Eigen bedjes

•

Twee grote hallen
met speelkastelen

•

Knusse speelhoekjes
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•

NATUUR

4 grote Natuurtuinen
Glijbanen, klimrekken,
zandbakken, wilgenbogen & kruiptunnels
Fruitbomen en
moestuin

Warme en biologische lunch
Kinderen krijgen bij ons tussen de middag een warme,
gezonde en biologische maaltijd. Veel groente,
volkorenproducten en geen zout. Als kinderen ongeveer
7 maanden zijn, dan eten ze allemaal met ons mee. Niet
alleen is dit gezond voor kinderen ook leren ze samen
met hun vriendjes verschillende smaken kennen. Voor
ouders betekent het dat er in de avond meer vrijheid
en minder drukte is tijdens het eetmoment; immers de
warme maaltijd is al geweest!

On the go maaltijd voor het hele gezin
Soms kan het een uitdaging zijn om s’ avonds ook nog
een gezonde maaltijd te maken voor het hele gezin. Om
die reden bieden wij gezonde en biologische on the go
maaltijden die je kunt bestellen en bij ons kunt
meenemen als je je kind komt ophalen. We werken hierin
samen met Lekker & Vers, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het maken van gezonde, lekkere
maaltijden voor het gehele gezin.

Activiteiten
Dagelijks doen we groepsactiviteiten met de
kinderen. Yoga, knutselen, muziek maken of
tuinieren. We proberen de kinderen nieuwsgierig
te maken door ze verschillende activiteiten aan
te bieden. Zo kunnen ze op een leuke manier
hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen.
3 + groep
Voor alle kinderen die 3 jaar worden bieden we
een speciale 3+ groep aan. Hierin komen alle
oudere kinderen van de Kinderkeet samen om
nieuwe dingen te leren. Ze worden uitgedaagd
om bijvoorbeeld moeilijke werkjes te maken
zoals knippen, prikken en kralen rijgen. Of we
doen juist met elkaar een gezelschapsspelletje
of een kringgesprek. Zo krijgen oudere kinderen
net iets meer uitdaging en bereiden we ze voor
op de basisschool.

Dagelijks geopend van 06.30 uur tot 19.00 uur
Iedereen is bij ons welkom. Daarom zijn we dagelijks van
06.30 uur tot 19.00 uur geopend. Op deze manier kan
iedereen zorgeloos en met een ontspannen gevoel zijn of
haar kind komen brengen en halen. Je bent namelijk nooit
meer te laat!
Altijd helemaal op de hoogte
We houden jou dagelijks op de hoogte van wat je kind
allemaal gedaan heeft. Niet alleen weet je precies wat hij
gegeten heeft en wanneer hij heeft geslapen. Ook krijg je
foto’s doorgestuurd van wat de groep die dag heeft
gedaan. Zo is je kleine toch een beetje bij je als jij aan het
werk bent. Natuurlijk sturen we ook regelmatig
nieuwsbrieven.
Je kind altijd vlakbij
Voor veel ouders die vlakbij de Kinderkeet werken geeft
het een fijn gevoel dat hun kind zo dichtbij is. Je kunt snel
even langs als er iets is. En in de beginfase kun je je baby
borstvoeding komen geven zolang als jij dat wilt. Daarnaast trekken we, als de kinderen wat ouder zijn, af en
toe door het AMC (voor sommige kinderen de werkplek
van papa of mama!) voor een boodschap of een uitje.

Service & f lexibiliteit

2019

De Kinderkeet
Kin derdagverblijf op het AMC-terrein

Elk jaar wordt door de overheid de maximum uurprijs waarover kinderopvangtoeslag ontvangen kan worden, opnieuw berekend en bijgesteld
naar de kostenstijging. De Kinderkeet kiest ervoor om deze maximale uurprijs te volgen en de prijzen niet hoger te zetten. Onderstaand vinden
jullie de nieuwe prijzen voor 2019.

Reguliere Kinderopvang 07.00-18.00 uur
Keuze uit:
•

49 weken pakket

Flexibele opvang 07.00-18.00 uur
•

Minimaal 8 dagdelen per maand in overleg flexibel in te
delen

Drie vaste vakantieweken in de zomer en rond kerst
•

51 weken pakket
De laatste week van december vrij
€8,02 per uur

€8,84 per uur

Verlengde opvang
Dagelijks kan iedereen gebruik maken van onze verlengde opvang van 06.30 tot 07.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.
€2,50 per kwartier
Inclusief
Alle pakketten zijn inclusief voeding, luiers en verzorgingsproducten. Ook kunnen er ruil- en extra dagen bij ons aangevraagd worden.
Wanneer een kind bij ons start zal het altijd eerst met 3 wendagen beginnen waarbij we geleidelijk het aantal uren opbouwen.

Karin, moeder van Duco:
"Ik had gelijk een goed gevoel toen ik voor een oriënterend gesprek kwam kijken. Er is
een mooie, grote (speel)tuin waar de kinderen lekker kunnen buitenspelen. Gedurende
het jaar zijn er allerlei thema’s waar de kinderen allerlei knutseldingetjes voor maken en
er dus spelenderwijs van alles geleerd wordt. Naast het gebruikelijke digitale schriftje is
er altijd ruimte voor een kort gesprek bij het halen en het brengen en anders om op
een ander tijdstip even af te spreken. Iedereen is altijd attent en begripvol. Kortom, de
Kinderkeet heeft een mooie accommodatie, fijne medewerkers en er is een goede
sfeer; een mooie basis voor de verzorging van je kind.””” "

Marloes, moeder van Sepp:
"Wij zijn ontzettend blij dat onze zoon een plekje heeft bij de Kinderkeet. De
medewerkers zijn ontzettend lief en gezellig met de kinderen en houden ons goed op
de hoogte van zijn dagelijkse activiteiten. Bij het ophalen wordt alles besproken van de
dag. Wij laten onze zoon met een gerust hart achter want hij heeft het er heel erg naar
zijn zin."

Christa, moeder van Charlize:
"Ik viel voor de speelplaats die lekker ruim, groen, zonnig is
en waar de kinderen veilig buiten kunnen spelen. De groepen
zijn een combinatie van verschillende leeftijdsgroepen
waardoor ze van elkaar kunnen leren, zowel groot als klein."

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons
op of kom langs voor een rondleiding!
kinderkeet@amc.nl
020 - 566 286 8
www.dekinderkeet.nl
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