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Even voorstellen...! 

10forKIDS biedt buitenschoolse opvang in Vlaardingen 
(Vlaardinger-Ambacht)  aan kinderen van vier tot twaalf jaar 
oud. Uw kind willen wij graag een liefdevolle, persoonlijke en 
een uitdagende opvang bieden. 

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. 
                                      
Graag tot ziens op onze buitenschoolse opvang!

HARTELIJKE GROET, 

TEAM 10FORKIDS, TINEKE & NICOLE



Kleinschaligheid

De buitenschoolse opvang biedt ruimte aan een groep kinderen in 
de leeftijd van 4 - 12 jaar. 

De kleinschaligheid draagt eraan bij dat kinderen zich snel thuis 
voelen en op een ontspannen manier lekker kunnen spelen in een 
veilige en vertrouwde omgeving.

Onze leidsters zijn erop gericht snel een vertrouwensrelatie op te 
bouwen met de kinderen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen 
zichzelf mag zijn en dat er ruimte bestaat voor persoonlijke behoeftes 
en aandacht. 

Kleinschaligheid Christelijke identiteit Van thuis naar huis Spelen, leren 
en ontspannenVan thuis naar huis

De kracht van 
10forKIDS



Christelijke identiteit 

Onze pedagogische medewerkers willen bewust en met plezier 
bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van uw kind(-eren) 
door gelegenheid te bieden voor ontmoeting, ontdekken en 
ontwikkelen. 

Daarbij hanteren wij het Bijbelse uitgangspunt en zetten wij het doel 
van ons bestaan centraal, namelijk: de Heere God liefhebben en 
onze naaste als ons zelf.

In het spel hanteren wij uitgangspunten als gelijkwaardigheid, 
veiligheid en wederzijds respect tonen.



Van thuis naar huis
 
Na schooltijd is het vrije tijd en bij 10forKIDS vinden wij het belangrijk 
dat een kind zich dan ook thuis voelt en kan bijkomen van een 
drukke schooldag. 

Het blijft hierbij belangrijk dat er voldoende sport en spelactiviteiten 
worden aangeboden of dat kinderen kiezen voor hun eigen spel. Dit 
alles in goed overleg en om het gezellig te houden wordt er samen 
met de kinderen spelregels afgesproken. 

Het bieden van een fijne speelplek in een veilige omgeving is waar 
we graag samen aan werken. 



Spelen, leren en ontdekken
 
Het omgaan met andere leeftijdsgenootjes is een belangrijke manier 
om sociale competenties te ontwikkelen. Kinderen een wij-gevoel 
geven, ze deel laten uitmaken van een groep, geeft kinderen een 
gevoel van vertrouwen. 

Samen aan iets werken betekent ook elkaar helpen, steunen en 
wegwijs maken: samen spelen is leuk omdat je meer bereikt! 

We willen graag de kinderen de nodige ruimte geven om te ervaren, 
samen te leren en te ontdekken. Hierdoor ontwikkelen ze ook een 
verantwoordelijkheidsgevoel. 



De groepen

De kinderen zijn verdeeld over twee groepen: de Luchtverkenners en 
de Vuurpijlen. We houden de groepen klein om zo de beste 
(persoonlijke) zorg en kwaliteit te kunnen garanderen.

Er is een verschil in het aanbod aan spelactiviteiten voor kinderen 
van 4-7 jaar en kinderen van 7-12 jaar. De opvang van de kinderen 
onder de zeven jaar vraagt een andere werkwijze dan die van 
kinderen vanaf zeven jaar. 

Kinderen onder de zeven jaar hebben meer bescherming en 
begeleiding nodig. Kinderen de juiste zorg, liefde en aandacht 
bieden, dat blijft voor 10forKIDS het allerbelangrijkste. 





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. 

Tijdens vakantieweken ziet de dag er globaal als volgt uit:

07.00 - 09.00 Vrij spel

09.00 - 09.30 Fruit & Drinken

09.30 - 11.30 Buitenspelen, knutselen of sportactiviteit

11.30 - 12.15 Lunch

12.15 - 13.00 Rustmoment (boek lezen, praten)

13.00 - 15.00 Activiteit: de kinderen kiezen

15.00 - 15.30 Middagsnack & drinken

15.30 - 18.00 Buitenspelen / binnen sport & spel

Tijdens schooldagen wordt de volgende dagindeling aangehouden:

15.00 - 16.00 Middagsnack & Drinken: 

   de kinderen doen hun verhaal

16.00 - 17.00 Activiteit: keuze tussen vrij spel of een 

   georganiseerd aanbod aan activiteiten

17.00 - 18.00 Extra snack daarna opruimen en de 

   dag afsluiten 



Huisregels

Kinderen hebben behoefte aan duidelijke regels. Ze 
zoeken automatisch de grenzen op en dan is het 
belangrijk hier helder en duidelijk in te communiceren. 

Grenzen stellen is belangrijk, maar zorgen voor een 
omgeving waarbinnen weinig gecorrigeerd hoeft te 
worden, is nog belangrijker. 

Het helpt om vooraf helder te communiceren over 
bestaande huisregels, om te zorgen voor ruist, reinheid 
en regelmaat. Positieve huisregels die 10forKIDS hanteert 
zijn:

* Om de beurt;
* We helpen elkaar;
* Weer vrienden worden (na een ruzie).



Kinderparticipatie 

Kinderen mogen zelf bepalen welke 
activiteit ze willen doen. Kinderen kunnen 
zelf initiatieven nemen, meedenken over 
en verantwoordelijkheid krijgen in het 
kindercentrum. 

Kinderen die meedenken en meebeslissen 
oefenen in overlegvaardigheden en leren 
zelf nadenken over wat zij willen, wat 
andere kinderen willen en wat mogelijk is. 

Het mogen meedenken in het aanbod 
aan activiteiten geeft kinderen ook het 
gevoel dat ze een stem hebben en dat 
vergroot het spelplezier!  

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. 

Mocht het weer dat niet 
toelaten, dan wijken we uit naar 
onze speelzaal, hier kunnen we 
een klimparcours uitzetten of 
mogen de kinderen voetballen 
of een ander binnensport 
activiteit bedenken. 



Activiteiten & thema’s 

De pedagogische medewerkers zorgen voor het organiseren en 
begeleiden van vrij spel gerichte groepsactiviteiten: zowel binnen als 
buiten. 

Vrij spelen is favoriet bij kinderen vanwege de mogelijkheid om te 
doen wat ze willen en te spelen met wie ze willen. Een 
georganiseerde activiteit is een welkome afwisseling van het vrij 
spelen. 

Er worden regelmatig workshops georganiseerd met de 
erugkerende thema’s als:

Natuur & techniek Sport & spel Drama & MuziekKunst & creatief



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

nze 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.



10forKIDS
CHRISTIAN DAYCARE

Voor meer informatie:

10forKIDS
Pompenburgsingel 30 

3135 PS Vlaardingen

 Phone 010 - 313 00 40
Website www.10forKIDS.nl 

E-mail info@10forKIDS.nl

KvK 66997194
LRK volgt
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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 origineel zijn!



www.10forKIDS.nl


