De kracht van de natuur
De natuur:

Kinderopvang De Krieltjes

 leert verwonderen,
respecteren en zorgen.
 maakt nieuwsgierig.

Opvangtarief

 stimuleert de creativiteit.
 helpt het aanpassingsvermogen te ontwikkelen.
 stimuleert de zintuigen.
 geeft de kinderen fysiek
zelfvertrouwen.
 leert de kinderen risico’s aan
te gaan en die te managen.
Dit is wat struinen, ploeteren,
kruipen, liggen, hangen,
zwaaien, dromen, bouwen,
afbreken, stoeien en luieren in
de natuur kinderen oplevert.
Dat is de kracht van de natuur!

De berekening is gebaseerd op
het uurtarief van 2018: €7,70.
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De berekening is gebaseerd op
het uurtarief van 2018: €7,65 en
is inclusief vervoer.
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KDV De Krieltjes
BSO De Grote Kriel

Contactgegevens:

Een groen kinderdagverblijf en
een groene BSO op de boerderij.
Veel ruimte om heerlijk te kunnen
spelen in de natuur!

06-46 69 99 95

Rendierweg 17
8251 PE Dronten

www.kov-dekrieltjes.nl

KDV De Krieltjes en BSO De Grote Kriel
Op onze boerderij heeft Kinderopvang de Krieltjes een
kinderdagverblijf en een BSO. Wij werken met een bijzondere
groene pedagogische visie.
Bij ons krijgen de kinderen nog de ruimte om te mogen worden
wie ze zijn.

“Een kind dat vies naar huis gaat heeft lekker gespeeld”
Groen kinderdagverblijf
De kinderen kunnen lekker scharrelen in
onze hele grote ontdektuin.
Het hele jaar door zijn de kinderen buiten
in overalls, regenpakken of skipakken.
Volgens een Noors gezegde bestaat er
geen slecht weer, wel slechte kleding.
De kinderen kunnen ook buiten slapen in
speciale buitenhuisjes.
Groene BSO
Na een dag hard werken op school
kunnen de kinderen in een veilig
omheinde tuin van meer dan 1800 m2
heerlijk spelen in de natuur. Skelteren op
de skelterbaan, hutten bouwen, de
dieren knuffelen, kijken in het land...
teveel om op te noemen!

Ons motto is: een kind dat vies naar huis
gaat heeft lekker gespeeld!
Verantwoorde voeding
Het eten en drinken is zoveel mogelijk
biologisch. Daar hoort ook de oogst uit
onze 2 moestuinen bij. Wij vinden
verantwoorde voeding erg belangrijk
voor opgroeiende kinderen.
Opgroeien doe je tenslotte maar één
keer.
Kleinschalig
De Krieltjes is een kleinschalig
kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot
4 jaar.
De Grote Kriel is een kleinschalige BSO
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

