
 
 
Kinderwoud Kinderopvang start 12 juli op IKC De Arke! 
 
Nog 2 weken en dan start Kinderwoud met het aanbieden van kinderopvang op IKC De Arke. 
Bij deze willen we u meenemen in onze plannen en onze enthousiasme hierover met u delen. 
 
Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen om al onze plannen te realiseren.  
Kinderwoud werkt met droomlocaties en De Arke wordt ook 1 van de droomlocaties van Kinderwoud. 
Dat betekent dat de groepsruimtes worden ingericht als derde pedagoog, een ruimte waarin kinderen 
zich veilig voelen en tot rust komen, de ruimte hebben om te ontdekken, experimenteren, zichzelf te 
zijn en zich te ontwikkelen. 
 
Maandag 5 juli starten we al met de schilderwerkzaamheden. Op maandag 12 juli is er één groep 
gerealiseerd en aan het einde van de zomervakantie zijn alle 3 ruimtes klaar. 
 
Ons aanbod komt als volgt uit te zien: 
 

- KDV groep 0-4 jaar - met een ruime babyhoek waar de baby`s volop kunnen bewegen en 
ontdekken en tegelijkertijd oog voor uitdaging voor dreumesen en peuters. 
 

- POV groep 2-4 jaar in combinatie met BSO 4-8 jaar – met speelhoeken die uitnodigend en 
uitdagend zijn ingericht en op leeftijd afgestemd speelmaterialen en activiteiten aanbod.  

 
- BSO 8+ groep – een stoere ruimte waar de kinderen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

privacy krijgen en waar ze zelf mogen beslissen over activiteiten gericht op diverse 
vaardigheden. 

 
Kinderen beleven bij Kinderwoud vooral veel plezier en warmte, maar spelenderwijs bieden wij ze 
brede en uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid 
en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en 
zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding 
vormen hierin de basis. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is! 
 
Voor de BSO is het zomerprogramma al klaar. Hierbij willen we u een inkijkje geven in ons 
zomeraanbod: 
 

- Hawaii games – zomerse teamspelletjes met een Hawaiiaanse twist 
- Scavenger Hunt – een spannende zomerse speurtocht 
- Picknicken in de natuur – samen de mooiste plek zoeken en … picknicken maar! 
- Op onderzoek bij de sloot – een schepnet en een emmer mee. Wat gaan we vinden? 
- Puur natuur parfum maken – parfum maken met water, bloemen en fruit 
- Waterzeskamp – zeskamp met alleen maar waterspelletjes, heerlijk in de zomer! 
- We gaan natuurlijk ook (gezonde) fruitijsjes maken, bakken, spiesjes maken, vliegeren in het 

weiland, een waterbaan bouwen en nog veel meer… 
- En ssst… nog niet doorvertellen: we sluiten de zomer af met een schitterende circusworkshop                                                                                                                                 

 
 
Bent u enthousiast en wilt u meer weten over ons gevarieerd aanbod stel uw vragen dan gerust aan 
onze pedagogisch medewerkers. 
 
Een feestelijke opening van de locatie zal plaatsvinden in september. De datum volgt. 

 

 
 



Meer informatie 
Meer informatie over IKC De Arke vindt u op de website van Kinderwoud. 
Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing. 
 
T: (0513) 610 825 
E: planning@kinderwoud.nl 
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