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Beste ouders,  
 

Wij, Tineke Hendrikse en Nicole Colijn, hebben onlangs bij u in de buurt een 
peuteropvang geopend met een uniek tintje. Graag willen wij u via deze bro-
chure laten kennismaken met deze service.

De peuteropvang biedt opvang aan peuters van 2 tot 4 jaar oud. De locatie 
10forKIDS is gevestigd aan de Claudius Civilislaan 30, in een school waardoor 
wij gebruik kunnen maken van een prachtig groot speelplein met leuke 
speelattributen en een heerlijke speelzaal bedoelt voor onze indoor 
sportactiviteiten. 

De omgeving is heerlijk groen en gelegen nabij het Heempark, waar volop 
gespeeld kan worden en waar verschillende dieren rondlopen.  

Iedere opvang hanteert zijn eigen aanpak. Zo ook 10forKIDS. Maar wij doen 
het wel net allemaal wat anders. Dat kan ook goed omdat wij kleinschalig zijn 
en omdat wij heel duidelijk een eigen christelijke visie hebben op wat goede 
en verantwoorde kinderopvang inhoudt. Dat is in ieder geval 
onderscheidend door ons kwaliteitsaanbod als het gaat om programma, 
persoonlijke ontwikkeling en aandacht. Waarbij het allemaal draait om een 
veilige basis, een fijne leefomgeving waarbij de liefde voor het kind de 
boventoon voert.

Maak nu kennis met 10forkids en ontdek het beste voor uw kind.
Graag tot ziens bij 10forkids! HARTELIJKE GROET, TINEKE & NICOLE



Kleinschaligheid
De peuteropvang biedt ruimte aan 16 kinderen per groep. De klein-
schaligheid van de groepen is fijn. 

U zult al snel merken dat de kinderen elkaar kunnen groeten bij de 
voornaam. Ook kennen de kinderen de leidsters bij de naam (veelal 
dezelfde leidsters iedere dag). We merken dat kinderen zich hierdoor 
snel thuis voelen.

De kleinschaligheid biedt de kinderen een veilige basis en geeft onze 
leidsters de nodige ruimte echt persoonlijke aandacht te kunnen 
geven, waarbij de liefde voor het kind de boventoon voert.

Kleinschaligheid Christelijke identiteit Spelen, leren 
en ontdekkenVan thuis naar huis

De kracht van 
10forKIDS



Christelijke identiteit 

10forKIDS is in de eerste plaats onderscheidend vanwege haar 
christelijke identiteit. Wij vinden het wenselijk dat ouders een keuze 
kunnen maken tussen reguliere opvang of christelijke opvang. 
Christelijk aspecten die u binnen onze opvang kunt verwachten zijn:

• Samen bidden en zingen van christelijke liederen;
• Knutselwerkjes maken die gerelateerd zijn aan Bijbelse thema’s;
• De schepping: alles heeft de Heere God gemaakt.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen en ouders zich welkom 
voelen bij 10forKIDS. Ook ouders die niet christelijk zijn of hierin 
neutraal staan, zijn van harte welkom. De praktijk wijst uit dat zestig 
procent van onze ouders een neutrale achtergrond hebben.

Wij vinden het bijzonder fijn dat iedereen zich thuis voelt bij 10forKIDS.



Van thuis naar huis
 
Van ouders horen wij vaak dat zij 10forKIDS als familie beschouwen. 
Fijn om te horen! En ja bij de kinderen zien wij dat ook terug. Ze zijn 
bij 10forKIDS dan soms net zo ondeugend als thuis… Gelukkig maar.

Spelen doen onze kinderen graag bij 10forKIDS, er is heel veel moois 
te ontdekken geen dag is hetzelfde! Kinderen mogen soms zelf 
bepalen welke activiteit ze graag willen doen. Het gevoel dat ze 
hierin ook een stem hebben, heeft een positieve invloed op de 
spelbeleving. Tijdens het spel wordt het kind zoveel mogelijk 
aangemoedigd.

Spelen is niet alleen leuk het draagt ook bij aan:
• Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en weerbaarheid;
• Het ontwikkelen van motivatie en doorzettingsvermogen;
• Het vergroten van het spelplezier: winnen en verliezen het hoort 

er allemaal bij!



Spelen, leren en ontdekken
 
Onze peuteropvang biedt de kinderen een veilige ruimte om heerlijk 
te spelen en vooral om te leren en te ontdekken! Door te spelen met 
andere kinderen leert uw kind ook te delen, grenzen te verkennen, 
op te komen voor zichzelf en vriendjes te maken.

Het programma werkt met thema’s en activiteiten die voor onze 
kinderen de nodige uitdaging bieden. De thema’s sluiten aan bij de 
belevingswereld van de kinderen. De activiteiten zijn op elkaar en 
op de ontwikkeling van uw kind afgestemd. Bij het uitvoeren van de 
activiteiten werken we spelenderwijs aan:

• Bijbelse vorming
• Taal en cognitieve ontwikkeling
• Creatieve vorming
• Muzische vorming

1 2 3



Thema planning
 
We hebben voor het komende jaar leuke thema’s bedacht. Bij het 
ontwikkelen en bedenken van de spelactiviteiten per thema staat 
spelbeleving en speelplezier voorop. We zijn bij 10forKIDS altijd heel creatief in 
het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Maar ook onze kinderen kunnen 
dat heel goed! Het gevoel dat ze hierin ook een stem hebben, heeft vaak een 
positieve invloed op de spelbeleving. De volgende thema’s komen aan bod:

In het museum

Op ontdekkingstocht (deel II)

Op ontdekkingstocht (deel I )

Op bezoek bij de koning!

Bij het Concert!

In de dierentuin

Op wintersport



Speciale activiteiten 
Met enige regelmaat organiseren wij activiteiten waarbij ook ouders, 
tantes en ooms, opa’s en oma’s van harte welkom zijn! Wat dacht u 
van de ambachtelijke heerlijke pannenkoeken zoals alleen oma ze 
kan maken? Heel 10forKIDS bakt!

We willen en ook wel eens zelf bij opa’s en oma’s op bezoek gaan 
in het verzorgingstehuis, dan gaan delen we koekjes uit en zingen 
we graag een mooi liedje. Feestjes voor ouders en kinderen daar 
houden wij ook van.  In de zomer willen wij de BBQ aansteken en 
ontmoeten wij elkaar. De kunnen krijgen allerlei activiteiten 
aangeboden en kunnen bijvoorbeeld lekker knutselen of springen! 

Sport en spel

Bij 10forKIDS gaat er veel aandacht uit naar sport- en spelactiviteiten. 
Het doel van dit soort activiteiten is dat kinderen al op jonge leeftijd 
beseffen dat teamwerk heel belangrijk is. Ze leren goed te luisteren 
en hoe ze het beste instructies kunnen opvolgen (luisteren en li-
chaamsbeheersing).

Dit is goed voor het ontwikkelen van hun doorzettingsvermogen en 
het verkrijgen van discipline. Het is daarnaast ook goed voor het 
zelfvertrouwen van de kinderen, want de trainers geven de kinderen 
veel complimenten en inzet wordt beloond…!



ABC English and me  

 
10forKIDS wil graag nog iets extra’s bieden bij de taalontwikkeling 
en biedt aan al haar kinderen een Engelstalig 
kindermuziekprogramma aan: ABC English & Me. 

Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar tot 4 jaar leren Engelse woorden 
op een speelse en vooral muzikale manier. Ze leren veel liedjes 
en maken kennis met verschillende muziekinstrumenten. U kunt 
als ouder thuis op dit programma inloggen en zo beluisteren 
wat uw kind zoal aan liedjes leert.  Leuk om samen thuis mee 
verder te gaan..!

“ Stand up!
Let’s walk.
Listen to the footsteps.
Walk slowly…
And STOP!

Walk fast, fast, fast..
And STOP!”



Programma peuteropvang 
 

Hoe ziet een ochtend peuteropvang er globaal uit? Bij de peuteropvang bieden 
wij twee opvangsoorten aan om af te nemen. 

• Peuteropvang (op alle ochtenden van maandag tot en met vrijdag) 
    van 7.30 – 13.00 uur.
• Verkorte peuteropvang (op maandag- of vrijdag- i.c.m. woensdagochtend)      
    van 8.45 – 12.15 uur.

Programma peuteropvang

07.30-09.00  Vrij spel

08.45-09.00  Peuters verkorte opvang komen binnen

09.00-09.30  Fruit & Drinken

09.30-10.30  Buitenspelen of actitviteit in gymzaal

10.30-11.30  ABC English & Me/creatief/kringgesprek

11.30-12.15  Lunch 

12.00-12.15  Peuters verkorte opvang worden opgehaald

12.15–13.00  Voorlezen, constructie, speelzaal of creatief.



Tarieven peuteropvang

Peuteropvang 52 weken

Halve dag per 
week

Maanduur Uurtarief Maandtarief

2 47 €        8,20 €        385,00

3 70 €        8,20 €        574,00

4 94 €        8,20 €        771,00

5 117 €        8,20 €        959,00

Verkorte peuteropvang 40 weken op maandag- of vrijdag- i.c.m. 
woensdagochtend

Halve dag per 
week

Maanduur Uurtarief Maandtarief

2 23 €        8,20 €        191,00

Dit zijn de bruto bedragen.  U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als u beiden werkt of 
als u een eenouder gezin bent. Voor alle tarieven geldt: inclusief voeding en verzorging. 



GRAAG TOT ZIENS!
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van onze brochure 

enthousiast bent geraakt en graag eens met ons wilt 

kennismaken. Dat kan!

Wij verwelkomen u graag op onze prachtige locatie aan de 

Claudius Civilislaan 30.

Neem vandaag nog contact met ons op en vraag een 

rondleiding aan. De koffie staat voor u klaar en uiteraard is/zijn 

uw kind (eren) van harte welkom. 

HARTELIJKE GROET,

TEAM 10FORKIDS, TINEKE & NICOLE
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