ESKADEE
KINDERCENTRUM

BELLABLING
een schitterende plek
voor elk kind van
0 tot 13 jaar!
Kies ook voor meest complete opvang,
Kies voor kindercentrum Bellabling!
Waarom kiezen voor Kindercentrum Bellabling in Hooge Zwaluwe?
Wij geven u 7 goede redenen! ESKADEE verzorgt in kern Hooge Zwaluwe:
1. De meest complete opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar,
Kinderdagverblijf (0 – 4 jaar), Peuterspeelgroep (2 – 4 jaar),
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar), Tussenschoolse opvang (4 – 13 jaar)
2. Alles onder 1 dak: opvang en educatie
Het open karakter van het gebouw leent zich prima voor de goede samenwerking; open en lichte ruimtes
die met glasdeuren met elkaar verbonden zijn. Kinderen zien spelenderwijs wat andere kinderen, dus ook
broertjes en zusjes, aan het doen zijn. Dat maakt de school en het kindcentrum bijzonder en uniek.
3. Goede samenwerking met basisschool de Schittering
De lijnen zijn letterlijk en figuurlijk kort tussen school en ESKADEE, wat natuurlijk de samenwerking
bevordert. Ook organiseren wij regelmatig gezamenlijke activiteiten rond festiviteiten, zoals Carnaval,
Sint en Kerst. Maar ook de jaarlijkse rommelmarkt
4. Soepele overgang naar de basisschool
Binnen het educatieprogramma Uk en Puk staat voorbereiding naar de basisschool centraal. Zo wordt de
stap naar de basisschool kleiner en maken kinderen een goede soepele start op school.
5. Doorgaande leerlijn voor uw kind
Wij kennen uw kind al vanaf baby en uw kind blijft tot 13 jarige leeftijd in hetzelfde gebouw, optimaal om de
ontwikkelingen van uw kind te blijven volgen. Wij maken hierbij gebruik van de observatiemethodiek Kijk!
Wij zorgen, in overleg met u, voor persoonlijke overdracht naar de basisschool, dat maakt de stap naar de
basisschool voor uw kind en voor u makkelijker.
6. Grote gymzaal en buiten speelruimte
We hebben elke dag veel aandacht voor bewegen, spel en sport met de ruime en goed uitgeruste gymzaal
met veel spelmateriaal. Volop aandacht voor de motorische ontwikkeling en natuurlijk ook bijzonder goed
voor de sociale ontwikkeling van ieder kind!
7. Volop en veilig parkeren
Direct aan de locatie is een ruime parkeergelegenheid: wel zo handig, veilig en vertrouwd!

Kom langs op de opendag bij kindercentrum Bellabling op maandag 22 mei 2017
van 16:00 tot 20:00 uur en ontvang een leuke goodie bag!
Tot
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KDV en peuterspeelgroep Bellabling & BSO Eksternest
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