elke dag
een avontuur

Crèche
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 2 jaar
Bij de allerjongste kinderen besteden we veel aandacht aan
veiligheid, hygiëne en zorg. Alle baby’s hebben bijvoorbeeld een eigen bedje en
nemen zelf hun slaapzak, speentje of knuffel mee. In de dagopvang werken we
ontwikkelingsgericht, zodat uw kind straks een goede start kan maken op de
basisschool.

dagopvang peuterwerk buitenschoolse opvang warmemaaltijd-service en meer professionele pedagogisch medewerkers
leuke activiteiten ontwikkelingsgericht altijd in de buurt

PeuterPlaza
Peuterwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar
Bij PeuterPlaza kan uw kind terecht voor 2, 3 of 4 dagdelen per
week. Ook hier werken we ontwikkelingsgericht. Wilt u de ontwikkeling van uw
kind op een speelse manier stimuleren, maar hebt u geen dagopvang nodig?
Dan is PeuterPlaza een goede optie voor u.

KidZ Club
Opvang vóór en na school voor kinderen van 4 tot 9 jaar
Uw kind is ’s ochtends voor school welkom op het Kinderplein. Hier
kan uw zoon of dochter rustig ontbijten als u een ontbijtje meegeeft, of nog
even spelen. Wij zorgen dat uw kind op tijd op school is. Na school halen we uw
zoon of dochter op. Bij de KidZ Club kan uw kind even stoom afblazen van de
drukke schooldag, of samen met vriendjes en vriendinnetjes meedoen aan een
leuke activiteit.

Campus
Opvang vóór en na school voor kinderen van 9 tot 13 jaar
De Campus is speciaal voor de wat oudere kinderen. Ze kunnen er
rustig huiswerk maken of deelnemen aan – soms door hen zelf bedachte activiteiten, zoals muziek- of sportworkshops. Vaak is er een apart ‘honk’,
waar de kinderen deels hun eigen gang kunnen gaan. Ook bij de Campus is uw
kind ’s ochtends voor school al welkom.

Korein Kinderplein
Kanaaldijk-Zuid 5a
Postbus 473
5600 AL Eindhoven
(040) 294 89 89
info@koreinkinderplein.nl
www.koreinkinderplein.nl

Op zoek naar professionele en betrouwbare kinderopvang waar uw kind
zich écht thuis voelt? Welkom bij Korein Kinderplein! Op onze Kinderpleinen is altijd wel iets te beleven. We zorgen ervoor dat het uw zoon of
dochter aan niks ontbreekt. Zo kunt u met een gerust hart aan het werk.

Extra services
Bij Korein Kinderplein maken we het u graag gemakkelijk. Daarom ondersteunen we u met extra services voor uw kind. Zoals een warme-maaltijd-service,
kinderkapper-service en zwemles-service. Maar natuurlijk gaat het niet alleen
om gemak; we zorgen er vooral voor dat het voor kinderen erg leuk is! Zo zitten
we bij de warme-maaltijd-service gezellig met zijn allen aan een gedekte tafel.
En soms maken we zelf appelmoes of een ander bijgerecht. Interesse? Bekijk
het filmpje op onze website en vraag naar de mogelijkheden bij u in de buurt.

Bij Korein Kinderplein krijgen kinderen de ruimte om de wereld op hun eigen
manier te verkennen. Uw baby krijgt bij ons alle geborgenheid, veiligheid en
aandacht die hij of zij nodig heeft. Is uw zoon of dochter wat ouder? Dan zorgen
we voor leuke en veelzijdige activiteiten, zodat uw kind zich met plezier
ontwikkelt. Onze groepen sluiten aan bij de verschillende ontwikkelingsfases
van kinderen. Dat ziet u terug in de manier waarop we uw kind benaderen en
in het interieur van onze Kinderpleinen.

Kwaliteit
Ook ons HKZ-certificaat ISO 9001 garandeert u een hoge kwaliteit. Om de
kwaliteit op een nog hoger plan te brengen, werken we in de regio intensief
samen met basisscholen en andere samenwerkingspartners zoals PSV,
Bibliotheek Eindhoven en het CKE.

Goede start op school
In onze groepen ontwikkelen kinderen al jong sociale vaardigheden: respect
voor elkaar, op je beurt wachten, samen delen, én lol maken met vriendjes.
Het hoort allemaal bij Korein Kinderplein. In alle peutergroepen werken we
ontwikkelingsgericht. Hiervoor gebruiken we gecertificeerde Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methodes die vaak aansluiten op de school waarmee
we samenwerken. Op een aantal Kinderpleinen werken we volgens de pedagogische visie van Maria Montessori. Met deze methodes stimuleren we de
ontwikkeling van uw peuter. Speels en ongedwongen. Zo kan uw kind straks
een goede start maken op de basisschool.

‘Fien vraagt vaak op zondag al wanneer ze weer met Hugo mag spelen. Hugo
spelen? zegt ze dan. Dat geeft me vertrouwen. Ik weet dat Fien in goede handen is
en dat ze echt met plezier naar het Kinderplein gaat.’ Anne moeder van Fien (2 jaar)
Samen kijken naar de kosten
Volgens de wet betalen ouders, werkgevers en de overheid samen de kosten
voor de kinderopvang. Dat betekent dat u een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag ontvangt van de Belastingdienst en dat u zelf een deel in de
kosten bijdraagt. Onze tarieven vindt u op onze website onder het kopje
kinderopvang. Wilt u weten wat uw netto-kosten zijn als u kiest voor Korein
Kinderplein? Wij helpen u graag bij het berekenen.

Actieve club
Uw kind hoeft zich bij ons geen moment te vervelen: voor groot en klein
organiseren we activiteiten op het gebied van sport, muziek, theater, kunst,
cultuur, natuur en techniek. Hierdoor kan uw kind zich breed ontwikkelen. Wat
dacht u bijvoorbeeld van een workshop peuterdans, djembé, koken, graffiti of
breakdance?

Openingstijden

In vertrouwde handen
We werken met eigen pedagogen en goed geschoolde pedagogisch medewerkers die we doorlopend bijscholen. Met video-interactiebegeleiding leren zij
bijvoorbeeld de behoeften van uw kind nog beter herkennen, en via ons
Kind-Volg-Systeem volgen zij de ontwikkeling van uw kind op de voet. In het
eerste levensjaar van uw baby houden we een babyboekje bij. Zo kunt u ’s
avonds op uw gemak nalezen wat uw kind op het Kinderplein heeft gedaan.

Korein Kinderplein biedt u en uw kind:
opvang op de dagen die u nodig heeft een plek waar uw kind zich écht thuis voelt
leuke, afwisselende én leerzame activiteiten een goede voorbereiding op de
basisschool extra services zoals de warme-maaltijd-, kapper- en zwemles-service

Onze Kinderpleinen zijn het hele jaar van maandag tot en met vrijdag geopend.
Met uitzondering van officiële feestdagen. Er is altijd wel een Kinderplein bij u
in de buurt. Een overzicht van onze locaties en openingstijden vindt u op onze
website. Vereist uw werk een meer flexibele vorm van opvang? Informeer
gerust naar de mogelijkheden. We denken graag met u mee.

Kennismaken of aanmelden
Wilt u meer informatie, een rondleiding of uw kind direct aanmelden? Kijk op
koreinkinderplein.nl of bel gerust naar (040) 294 89 89. Wij ontmoeten u graag.

