Serdecznie witamy w Dziecięcym Centrum de Speelbrug.Jest to miejsce,gdzie w przyjaznym
otoczeniu dzieci w wieku od 0 do 12 lat mogą się bawić, uczyć oraz odkrywać nowe
doświadczenia. Dlaczego ta strona? Jest wielu rodziców korzystających z naszej opieki,
którzy mówią w innym języku niż język holenderski. Chcielibyśmy zachęcić tych rodziców jak
również wszystkich pozostałych do zapoznania się z tą stroną, aby uzyskać pełne informacje
o naszej organizacji. Proszę zrozumieć, że ze względu na brak dobrej komunikacji, nie
jesteśmy w stanie osobiście wszystkiego przetłumaczyć tak jakbyśmy tego chcieli. Mamy
nadzieję, że ta strona pomoże zarówno Państwu jak i nam na lepszym naszym wspólnym
komunikowaniu się.
Potrzebujesz osobistego kontaktu z nami? Jak najbardziej! Jest możliwość rozmowy z nami
przy pomocy tłumacza, którego jesteśmy w stanie Państwu zapewnić. W tej sprawie prosimy
o kontakt pod adresem info@speelbrug.nl lub pod numerem telefonu 0252-533943

CEL
Centrum Dziecięce de Speelbrug jest profesjonalną placówką, która oferuje wysokiej jakości
opiekę nad dziećmi, rodzicami i wszystkimi, którzy są z nią związani. Speelbrug chce
zaspokoić Państwa bieżące zapotrzebowania i stworzyć jak najbardziej elastyczne i
przychylne warunki do naszej wspólnej współpracy. Wspólnie z pracownikami będziemy
dążyć do zrealizowania naszych celów.

WIZJA
Centrum Dziecięce de Speelbrug daje dzieciom schronienie, robi wszystko, aby dziecko
czuło się u nas bezpieczne tak jak we własnym domu. Staramy się tworzyć rodzinną
atmosferę i opiekę, aby każdy z naszych podopiecznych mógł kreować swój własny
charakter.

OFERTA
Żłobek ( 0- 4 lata )
Przedszkole ( 2-4 lata )
Szkoła podstawowa (4-12 lata )

Voorhout
Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Sassenheim,
Warmond, Voorhout
Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijnsburg,
Voorhout

ŻŁOBEK ( 0- 4 lata )

Zapraszamy Państwa dzieci od 3 miesiąca życia do żłobka w Voorhout. Nasi pracownicy są
do dysozycji w tej placówce od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 18.30, w których
wasze dzieci spędzą miły dzień.
Potrzebujesz opieki na cały dzień, pół dnia lub elastycznej opieki nad dzieckiem? Mogą
Państwo sami wybrać miejsce, które najbardziej Wam odpowiada:
- Żłobek Bloemenschans (link)
- Żłobek Mozartlaan (link)
- Żłobek Rembrandtlaan (link)
Chcieliby Państwo przyjść z wizytą, aby obejrzeć jeden z wymienionych wyżej żłobków? W
tej sprawie proszę o kontakt info@speelbrug.nl lub umówić się na spotkanie za pomocą
formularza(w języku holenderskim)(link). Jest możliwość na obecność tłumacza podczas
naszej rozmowy.
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PRZEDSZKOLE ( 2 - 4 lata )

Czy Wasze dziecko ukończyło 2 lata? Jeśli tak, to jest ono mile widziane w jednym z
naszych przedszkoli. Tutaj dzieci uczą się wspólnej zabawy. Razem z nauczycielką, na
podstawie odpowiednich tematów, dzieci poprzez zabawę zdobywają nową wiedzę.
Nasze przedszkola znajdują sie w Noordwijk, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout oraz
Warmond.
Tutaj mogą Państwo dokładnie obejrzeć położenie tych placówek:
-Przedszkole Noordwijk (link)
-Przedszkole Noordwijkerhout (link)
-Przedszkole Sassenheim (link)
-Przedszkole Warmond (link)
-Przedszkole Voorhout (link)
Jeśli chcieliby Państwo przyjść z wizytą do jednych z wymienionych wyżej przedszkoli,
prosimy o kontakt z nami. Istnieje możliwość na obecność tłumacza podczas tej wizyty
-Voorhout, Sassenheim oraz Warmond info@de3kernen.nl lub umówić się na spotkanie za
pomocą formularza(w języku holenderskim)(link)
-Rijnsburg info@dedreumes.nl lub umówić się na spotkanie za pomocą formularza(w języku
holenderskim)(link)
-Noordwijk info@speelburg.nl lub umówić się na spotkanie za pomocą formularza(w języku
holenderskim)(link)

OPIEKA POZA SZKOLNA ( 4 - 12 lata )
Czy Wasze dziecko chodzi do szkoły podstawowej? Może potrzebuje opieki - przed, w
czasie przerwy lub po zajęciach szkolnych. Centrum Dziecięce de Speelbrug czeka na
Ciebie!
Proponujemy profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat w godzinach 6.45 - 8.30
( opieka przed zajęciami szkolnymi), od 12.00 - 13.30 ( opieka w czasie przerwy obiadowej)
oraz po szkole do godziny 18.30 (opieka po zakończeniu zajęć lekcyjnych)
OPIEKA PRZED ZAJĘCIAMI
SZKOLNYMI
Bez porannego pośpiechu i zawsze zjedzone zdrowe śniadanie! Twoje dziecko dzięki naszej
opiece może mieć dobry start na pierwszych zajęciach szkolnych. Nasze drzwi są dla Was
otwarte codziennie od godziny 6.45 ( w Voorhout czekamy na Was z naszą opieką przed
zajęciami szkolnymi już od godziny 6.00)
Wasze dziecko, dzięki takiej opiece będzie mogło czekać zrelaksowane na rozpoczęcie
zajęć lekcyjnych. Będzie miało również czas ( po zjedzonym śniadaniu) na chwilę zabawy ze
swoimi rówieśnikami. Wszystko to pod nadzorem naszych pracowników z pedagogicznym
wykształceniem.
Takie placówki znajdują się w :
- Noordwijk (link)
- Noordwijkerhout (link)
- Rijnsburg (link)
- Voorhout (link)
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OPIEKA PODCZAS POŁUDNIOWEJ PRZERWY/LUNCHU
Czy Państwa dziecko zostaje podczas długiej przerwy na lunch w szkole?
Wspólnie z naszymi pracownikami troszczymy się, aby był to miły i spokojny czas na
jedzenie i odpoczynek.
Równo z dzwonkiem jeden z naszych opiekunów zaprowadzi dzieci na miejsce, w którym
zjedzą lunch. Z pewnością będzie to przyjemny moment by zjeść posiłek przygotowany
wcześniej w domu. Po wspólnym jedzeniu i piciu jest wystarczająco czasu i miejsca na
zabawę. Można również wyjść na dwór, pobiegać, pograć w piłkę czy też pobawić się z
rówieśnikami w inne gry. Nasi podopieczni mogą również zostać w sali, by porysować,
poukładać puzle, zagrać w jakąś ciekawą grę czy po prostu porozmawiać. Wszystko po to,
by mogli wrócić na zajęcia lekcyjne do swoich klas wypoczęci i zrelaksowani.
Opieka podczas lunchu jak i pozaszkolna od 1 marca 2016 roku jest o wiele bardziej
dynamiczna i obejmuje już 17 szkół podstawowych w miejscowościach takich jak Voorhout,
Noordwijk, Rijnsburg i Hillegom.
Szkoły uczestniczą w projekcie Samen1Team realizowanym dzięki współpracy Centrum
Dziecięcego de Speelbrug, de Ricardo van Rhijn Founation( RvRF) oraz Sport2D.
Samen1Team intensywnie wspiera dzieci w takich dziedzinach jak sport, kreatywność czy
rozwój talentu a wszystko po to,aby Państwa dziecko miało odpowiednie warunki w celu
zdobycia jak najlepszego wykształcenia.
OPIEKA POZASZKOLNA
Podczas opieki pozaszkolnej w de Speelbrug każde dziecko otrzyma możliwość odkrywania
swoich talentów podczas zabawy. Nasza szeroka oferta posiada wiele możliwości
dopasowanych odpowiednio do wieku dziecka. Pracownicy z wykształceniem
pedagogicznym zapewnią Państwa dziecku przytulną i przyjazną atmosferę oraz
indywidualne podejście,tak aby każde z naszych podopiecznych miło spędziło czas na
rozmowach, zabawie czy czytaniu. Oprócz szerokiej gamy zabawek jest również możliwość
odrobienia pracy domowej. Opiekę pozaszkolną oferujemy w następujących
miejscowościach:
- Noordwijk (link)
- Noordwijkerhout (link)
- Rijnsburg (link)
- Voorhout (link)
Jeśli chcą Państwo spotkać się z nami w tej sprawie, prosimy o kontakt info@speelbrug.nl
lub pod numerem telefonu 0252-533943
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APLIKACJA APP DLA RODZICÓW

Jako rodzice otrzymają Państwo osobisty login do aplikacji naszej placówki de Speelbrug.
Dzięki niej będą mogli Państwo przeglądać zdjęcia swoich pociech z pobytu u nas, zmieniać
terminy w których mamy sprawować opiekę czy zgłosić potrzebę dodatkowych dni. Niestety
aplikacja ta dostępna jest jedynie w języku holenderskim, ale chętnie służymy pomocą w
obsłudze i zrozumieniu jej funkcji.

URZĄD SKARBOWY (Belastingdienst)
Zależnie od Państwa osobistej sytuacji można otrzymać z urzędu skarbowego dopłatę do
poniesionych kosztów związanych z pobytem dziecka w de Speelbrug.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej holenderskiego urzędu skarbowego
https:// www.belastingdienst.nl
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