Buitenschoolse opvang (BSO) - Ratjetoe 1
Op zoek naar opvang voor uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij de buitenschoolse opvang
Ratjetoe 1. Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur, buitenschoolse opvang tot 18.30 uur, opvang
tijdens studiedagen en opvang tijdens vakantiedagen; het is allemaal mogelijk! We denken graag
met u mee wat de beste vorm van opvang is.
Ratjetoe heeft verschillende kleurrijke ruimtes waar kinderen hun gang kunnen gaan. Er staan
kisten vol bouwmaterialen in de groene ruimte. De gele kamer is het grote atelier. In de blauwe
kamer kunnen kinderen lekker chillen en de gamekamer is ook populair. Net als naar buiten gaan,
want onze kinderen mogen de hele speelplaats van OBS De Wissel gebruiken en bij de tuin van
Ratjetoe zelf hebben we een moestuin!
Ruimtes voor kleine en grote kinderen van 4 tot en met 13 jaar
Het valt meteen op als je Ratjetoe binnenkomt: de hippe, huiselijke inrichting. Elke ruimte is even
kleurrijk en staat vol leuk speelgoed: kisten vol verschillende bouwstenen, een piano, een enorm
poppenhuis, een theater met verkleedkist en een atelier vol knutselspullen. In de keuken wordt
regelmatig wat lekkers klaargemaakt en kinderen eten aan een gezellige ronde tafel. Het domein van
de oudere kinderen is de blauwe kamer met relaxte bank, hangstoel en platenspeler. Bovendien is er
een fijne gamekamer met kleurrijke kussens én een kamer om ongestoord huiswerk te maken.
Ons enthousiast team barst van de creatieve ideeën. We kijken goed waar kinderen behoefte aan
hebben en zorgen dat er voor elk kind iets te doen is.
Naast vrijheid en gezelligheid vinden we ook flexibiliteit heel belangrijk. U kunt erop rekenen dat wij
persoonlijk met u meedenken. Zo is de opvang van uw kind(eren) altijd goed geregeld.
Voor het bespreken van de diverse opvang mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met
Ans Hoedemakers, zij is planner van de locatie.
Telefoonnummer:
06 12 77 91 01
Mail:
planner: a.hoedemakers@mik-kinderopvang.nl
Voor een kijkje op locatie kunt u contact opnemen met de locatie zelf, of deze via de website
aanvragen: https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-ratjetoe
U bent van harte welkom!
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