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Peuteropvang
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Welkom bij 10forKIDS
10forKIDS biedt verkorte peuteropvang aan peuters van 2 tot 4
jaar oud (8.45 – 12.15 uur). Uw kind een liefdevolle, persoonlijke en
waardevolle opvang bieden. Daarvoor staat 10forKIDS.
10forKIDS beseft dat leren al jong begint. Het draait allemaal om
een veilige basis, een gezonde leefomgeving en een omgeving
waarin de liefde voor het kind de boventoon voert.
Er is veel keus als het gaat om peuteropvang. Waarin onderscheidt
10forKIDS zich van de anderen? Met trots vertellen wij u wat wij uw
kind te bieden hebben.
We kijken ernaar uit u binnenkort te mogen begroeten!

HARTELIJKE GROET,
TEAM 10FORKIDS, TINEKE & NICOLE

Kleinschaligheid
De verkorte peuteropvang groep de Sterretjes bestaat uit een groep
kinderen van twee tot vier jaar. De groepsgrootte bedraagt
maximaal 16 kinderen.
De kleinschaligheid van de groep is fijn. U zult al snel merken dat de
kinderen elkaar kunnen groeten bij de voornaam. We merken dat
kinderen zich bij ons 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

Van thuis naar huis

Spelen, leren
en ontdekken

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.

Spelen leren en ontdekken
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!

Themagericht werken
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

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
lichaamsbeheersing).
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 verkorte peuteropvang er globaal uit?
Bij de peuteropvang bieden wij opvang en onderwijs van 8.45 – 12.15 uur.
Welkom bij de Sterretjes!

Programma peuteropvang
08.45 - 09.00

Ontvangst verkorte peuteropvang

			

& verkenningsmoment: wie zijn er allemaal?

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 inclusief educatief moment: verhaaltje

			en zingen

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
Pompenburgsingel 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

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 302134049
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