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Kindercentrum De Speelbrug
Een veilige en bovenal warme plek waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Met de flexibiliteit en vele extra services, waardoor u als ouder op een
comfortabele manier werk en zorg kunt combineren. Sinds 1997 heeft
De Speelbrug zich ontwikkeld tot een organisatie met diverse kinderopvanglocaties in de Bollenstreek , kenmerkend door:

Kindercentrum de Speelbrug heeft gekozen voor een
samenwerking met Konnect! De app en portaal van
Konnect stellen ouders in staat om op de hoogte te
blijven van de nieuwe ontwikkelingen op de opvang.
Ouders kunnen foto’s bekijken die geplaatst zijn, een
nieuwsbericht lezen of een update in het digitale
schriftje bekijken. Met Konnect blijft u op de hoogte!






Flexibele opvang, incidentele opvang of juist vaste dagen. De kapper,
haal- en brengservice, ontbijt en warme maaltijd. Opvang op maat voor
elk werkschema.
De individuele benadering van elk kind, de snoezelgroepen voor de aller
jongsten, de educatieve programma’s voor peuters, evenals de
workshops, projecten en kidsclubs voor de oudere kinderen.
Optimale ontwikkelingsstimulans voor elke leeftijd.
Kwaliteit door persoonlijke benadering, positieve sfeer, ontwikkeling en
toetsing. Warm uitgevoerd door gemotiveerde, deskundig opgeleide
medewerkers.

Kinderdagverblijven

Peuterscholen

Tussenschoolse opvang

In Voorhout heeft De Speelbrug op
drie locaties kinderdagopvang. Kinderen van nul tot vier jaar zijn van
harte welkom op één van deze locaties. De locaties zijn op maandag tot
en met vrijdag geopend. Bij ons kinderdagverblijf in Voorhout kunt u kiezen uit reguliere opvang, halve dagopvang en flexibele dagopvang.

De peuterschool is een vervanging van
de peuterspeelzaal, waardoor de opvang onder het kinderdagverblijf en
tevens onder de Wet Kinderopvang
valt.

Blijft uw kind tussen de middag op
school eten? Dan wilt u zeker weten
dat uw kind het gezellig heeft en tijd
krijgt om rustig te eten en te
ontspannen. Het overblijfteam van De
Speel-brug, bestaande uit vrijwilligers,
beroepskrachten en Ricardo van Rhijn
Foundation medewerkers staan voor
hen klaar!

Buitenschoolse opvang
Bij de Buitenschoolse Opvang van De
Speelbrug krijgt elk kind de ruimte om
al spelend zijn talenten te ontdekken.
Zo wordt er een breed scala aan
mogelijkheden binnen de opvang
aangeboden, passend bij de verschillende leeftijdsfases van het kind.

Lekker spelen, andere kinderen ontmoeten en ook nog een extra stapje
zetten in de ontwikkeling. Dat is wat
peuters doen op de peuterspeel-zaal,
een omgeving die helemaal voor hen
is ingericht.

Extra’s
Daarnaast biedt De Speelbrug vele
extra’s voor kinderen. Lees meer over
deze extra’s op onze website
www.despeelbrug.nl

