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Beste ouders,  

10forKIDS biedt dagopvang en peuteropvang aan kinderen 
van drie maanden tot vier jaar oud. Uw kind een liefdevolle, 
persoonlijke en een uitdagende opvang bieden. 

Er is veel keus als het gaat om kinderopvang. Iedere opvang 
hanteert zijn eigen aanpak. Waarin onderscheidt 10forKIDS 
zich van de anderen?

Wij laten u door middel van deze brochure graag zien waar 
wij trots op zijn! Als u kiest voor 10forKIDS kiest u bewust voor 
kwaliteit met een uniek tintje. 
                                      
Wij kijken ernaar uit u binnenkort te mogen begroeten.  

HARTELIJKE GROET, 

TEAM 10FORKIDS, TINEKE & NICOLE



Kleinschaligheid

De opvangcentra biedt ruimte aan dagopvang voor kinderen van 0 - 
4 jaar. De kleinschaligheid 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 ontspannenVan thuis naar huis

De kracht van 
10forKIDS



Christelijke identiteit 

10forKIDS is een christelijke kinderopvang. Wij vinden het belangrijk 
dat ouders hiervoor bewust kunnen kiezen. Christelijke aspecten die u 
binnen onze opvang kunt verwachten zijn:

* Samen bidden en Bijbel lezen; 
* Knutselwerkjes maken aan de hand van Bijbelverhalen;
* De schepping als basis: alles heeft de Heere God gemaakt.

Van onze medewerkers vragen wij een christelijke identiteit. Wij willen 
graag dat alle kinderen en ouders zich welkom voelen bij 10forKIDS. 
Ook ouders die niet christelijk zijn of hierin neutraal staan, zijn van 
harte welkom. 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
 
10forKIDS biedt meer dan opvang alleen. Natuurlijk is de basis van 
goede opvang het bieden van goede zorg, maar het is veel meer 
dan dat. Onze plek 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.

Hele jonge kinderen en baby’s kunnen veilig spelen in grotere 
ruimtes. Dat is fijn! Ze gaan dan graag op verkenningstocht. 
Ze observeren de andere kinderen en doen graag na. 

En tussendoor is er altijd tijd voor een stukje ontspanning en rust. 
Samen met de juf een boekje lezen op de bank, dat kan af en toe 
heel plezierig zijn!



De groepen

De opvang biedt ruimte aan twee groepen. Per groep kunnen 
we maximaal 15 kinderen opvangen, waarbij de kinderen vanaf 
twee jaar tot vier jaar in de ochtend het peuterprogramma volgen. 
Het voordeel van deze dagindeling is dat we in de ochtend een leef-
tijdsgerichte programma bieden op elk gewenst niveau. 

In de middag worden de kinderen weer met elkaar herenigd. 
Onze ervaring is dat deze vorm van verticale opvang gecombineerd 
met peuteropvang, zowel door de kleintjes als de oudere kinderen 
enorm wordt gewaardeerd. 

de Blokkenbouwers
0 - 4 jaar

de Railrunners
2,5 - 4 jaar



Dagindeling 

10forKIDS hanteert een dagindeling waardoor structuur en regelmaat 
geboden wordt. Er wordt gezorgd voor een breed aanbod aan 
activiteiten om op die manier alle ontwikkelingsgebieden te 
stimuleren. Globaal ziet een dagje 10forKIDS er als volgt uit:

Dagopvang 0 - 4 jaar

07.30 - 09.00 Vrij spel

09.00 - 09.30 Fruit & Drinken

09.30 - 10.30 Buitenspelen of Gymzaal

10.30 - 11.30 ABC English & Me / Vrij spel / Knutselactiviteit

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.00 Rustmoment

13.00 - 15.30 Slapen en vrij spel

15.30 - 16.00 Middagsnack & drinken

16.00 - 16.30 Activiteit / Gym

16.30 - 17.00 Buitenspelen

17.00 - 18.30 Rustmoment (voorlezen, boekjes lezen,    

   puzzelen of blokken aan tafel)

Ochtendopvang peuters 2 - 4 jaar

07.30 - 09.00 Vrij spel

09.00 - 09.30 Fruit & Drinken

09.30 - 10.30 Buitenspelen of Gymzaal

10.30 - 11.30 ABC English & Me / Vrij spel / Knutselactiviteit

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.00 Rustmoment



Pedagogische uitgangspunten

10forKIDS biedt uw kind een speelplaats om andere kinderen te 
ontmoeten en met elkaar te spelen. Kinderen gaan al vroeg op 
ontdekkingstocht en als dat gebeurd in een warme, open en veilige 
omgeving dan vergroot dat het spelplezier!

Met het bieden van emotionele veiligheid creëren wij een sfeer van 
warmte en geborgenheid. De kinderen de nodige ruimte bieden, 
stimuleren en aanmoedigen in hun ontwikkeling en competenties is 
waar wij naar streven.

Het overdragen van waarden en normen vormt een belangrijke 
uitgangspunt binnen de opvang. Wij leren de kinderen om naar 
elkaar om te zien en om verantwoordelijkheid te nemen om zo de 
juiste keuzes te kunnen maken. Het christelijke aspect staat hierbij 
centraal. 

Kinderparticipatie 
Kinderen mogen soms ook zelf bepalen welke activiteit ze willen 
doen. Het gevoel dat ze hierin ook een stem hebben, heeft vaak 
een positieve invloed op de spelbeleving. Tijdens het spel wordt het 
kind aangemoedigd. Spelen is niet alleen leuk het draagt bij aan 
het ontwikkelen van zelfvertrouwen en onafhankelijkheid, motivatie 
en doorzettingsvermogen. 



Buiten speelplezier  

 
Bewegen en buiten spelen is voor kinderen een heerlijke 
manier om zich uit te leven. 10forKIDS maakt gebruik van 
een prachtig groot speelplein. Hier spelen de kinderen in de 
zandbak of maken ze een rondje met de loopauto!

We streven ernaar dagelijks twee keer naar buiten te gaan. 
Mocht het weer dat niet toelaten, dan wijken we uit naar 
onze speelzaal, waar we ook heerlijk kunnen rollen, kruipen, 
rennen en klimmen. 



Thema’s en activiteiten 

Binnen 10forKIDS wordt er gedurende een periode van zeven tot acht 
weken met een bepaald thema gewerkt. De thema’s sluiten aan bij 
de belevingswereld van de kinderen. Bij de uitvoering van de
activiteiten werken wij spelenderwijs aan: 

In het museum

Op ontdekkingstocht (deel II)

Op ontdekkingstocht (deel I )

Op bezoek bij de koning!

Bij het Concert!

In de dierentuin

Op wintersport

We maken bij de uitwerking van de thema’s gebruik van het VVE 
programma: doe meer met Bas, wat zicht richt op de ontwikkeling 
van kinderen van 2 tot 6 jaar. De thema’s voor dit jaar zijn:

Bijbelse vorming Taalontwikkeling Muzische vormingCreatieve vorming



Sport en spel 

Een belangrijk onderdeel in het programma zijn ook de sport en 
spelactiviteiten die (georganiseerd) worden aangeboden. Hierbij 
maken wij graag gebruik van de speelzaal. Het doel van dit soort 
activiteiten is dat kinderen al op jonge leeftijd beseffen dat 
teamwerk heel belangrijk is. Ze leren hoe ze goed kunnen 
luisteren en hoe ze het beste instructies kunnen opvolgen (luisteren 
en uitvoeren). Dit is goed voor het ontwikkelen van hun 
doorzettingsvermogen en het verkrijgen van discipline. Het is 
daarnaast goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen, de trainers 
geven de kinderen veel complimenten en inzet wordt 
beloond! En natuurlijk gewoon lekker actief bezig zijn.
Zowel binnen als buiten, dat is altijd leuk! ABC English & Me

Wij stimuleren graag de tweetaligheid van de kinderen door te 
werken met het educatief muziekprogramma ABC English & Me. 
Dit is een programma waarbij de kinderen Engelse les krijgen op een 
speelse en vooral ook muzikale manier. De leidsters zijn 
getraind en gekwalificeerd om de ABC English & Me lessen te geven. 
We leren de kinderen veel liedjes en spelen op allerlei 
muziekinstrumenten. Dit programma maakt het ook mogelijk voor 
ouders thuis in te loggen en de liedjes af te spelen. Leuk om samen 
thuis mee verder te gaan!



Communicatie 
via de app 

10forKIDS biedt een applicatie (app) 
aan. We denken dat het belangrijk is, 
maar ook plezierig om bijzondere en 
belangrijke momenten met u als ouder 
te delen via de app. 

Samenwerking met u als ouder

Onze leidsters werken graag met u als ouder samen. Binnen deze 
samenwerking is er altijd respect voor de eigenheid, achtergrond 
en zelfstandigheid van uw kind. In de gesprekken die u heeft met de 
mentor van uw kind maken wij graag de nodige tijd en ruimte vrij om 
met elkaar van gedachten te wisselen.  Twee maal per jaar wordt u 
uitgenodigd voor een mentorgesprek waarin de voortgang en het 
welbevinden van uw kind wordt besproken
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10FORKIDS EEN BEWUSTE KEUZE

Kiest u voor christelijke opvang van uw kind bij 
10forKIDS, dan kiest u bewust voor kwaliteit met 

een uniek tintje. Wij laten u graag zien waarin wij 
excelleren maar ook uniek zijn!   



www.10forKIDS.nl


