BREDE SCHOOL

RK Daltonschool De Sprong biedt samen met OBS de Pionier en Sinne kinderopvang, onderwijs en opvang
aan in Brede school De Zuidlanden. De scholen hebben vijf gelijke schooldagen in een continurooster van
8.30 - 14.15 uur. Aansluitend hieraan biedt Sinne Kinderopvang buitenschoolse opvang (BSO) aan, zowel
voorschools als naschools. Sinne kinderopvang biedt daarnaast van maandag tot en met vrijdag opvang
aan voor kinderen van 0 - 4 jaar.
Het dagarrangement
Brede school De Boerderij stelt het belang van het kind centraal. Deze visie geven we vorm middels een
dagarrangement. Tevens hopen we hiermee tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van de
ouders, kinderen en andere belanghebbenden. De visie bestaat onder andere uit de volgende elementen:
de kinderen eten op school, elke schooldag heeft een gelijke indeling met extra tijd voor buitenschoolse
activiteiten, en integratie van activiteiten, workshops en sport. Door dit arrangement bieden we kinderen
rust, regelmaat en ruimte.






Rust: minder wisselingen in het pedagogische klimaat. Minder georganiseer voor de ouders.
Regelmaat: vijf gelijke schooldagen in een continurooster van 8.30 - 14.15 uur. Op school eten,
eerder vrij. Geen uitzonderingen: alle kinderen lunchen samen, in hun eigen klaslokaal onder
begeleiding van de eigen leerkracht.
Ruimte: de buitenschoolse opvang bevindt zich in de Brede school en sluit aan op de schooltijden,
waardoor er een interessanter aanbod na schooltijd kan plaatsvinden.

Buitenschoolse opvang (BSO)
De kosten van kinderopvang voor ouders zijn afhankelijk van inkomensafhankelijke factoren. Via de
belastingdienst kunnen ouders een groot deel van de kosten van buitenschoolse opvang vergoed krijgen.
De medewerkers van de afdeling Klant en Markt van Sinne kinderopvang rekenen graag voor u uit wat de
netto kosten zijn.
U kunt ook zelf een kostenberekening maken op de website: www.sinnekinderopvang.nl
Schoolvrije dagen
Op schoolvrije dagen kunt u gebruik maken van de BSO. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de
afdeling Klant & Markt van Sinne kinderopvang.
Aanmelden bij Sinne
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de buitenschoolse opvang, kunt u contact opnemen met de
afdeling Klant en Markt van Sinne of een brochure met inschrijfformulier meenemen van school

Contactgegevens
Sinne Molkenkelder
Techum
Molkenkelder 4E
8941 AJ Leeuwarden
Tel: 058-280 32 86
E-mail: molkenkelder@sinnekinderopvang.nl

‘De Speelleergroep’
Spelen en ontmoeten is leren. Kinderen van twee tot en met drie jaar zijn welkom op de speelleergroep. Het
is een nieuwe fase in het leven van uw peuter. In de speelleergroep kunnen peuters veilig spelen. Tijdens
het spelen met elkaar ontwikkelen ze hun motorische, zintuiglijke, emotionele, creatieve en cognitieve
vaardigheden. De leiding biedt een gestructureerd programma aan. De zelfredzaamheid van peuters staat
daarbij voorop. U kunt uw kind vanaf de leeftijd van anderhalf jaar aanmelden.
Bekwame en vertrouwde leiding
Per peutergroep zijn er altijd twee gediplomeerde pedagogische medewerkers. Op deze wijze zijn zij goed
in staat de kinderen op een deskundige en prettige manier te stimuleren in hun ontwikkeling.
Observatie, registratie en signalering
Iedere peuter wordt geobserveerd en deze gegevens worden geregistreerd. Dit gebeurt op driejarige leeftijd
en wanneer het kind naar de basisschool gaat. Na bespreking en toestemming van de ouders wordt de
registratie aan de basisschool van keuze overgedragen. Als de leiding signaleert dat er in de ontwikkeling
van een kind opvallende aspecten zijn, dan zullen zij dit met u bespreken en indien nodig doorverwijzen.
Sinne is partner in het Centrum voor jeugd en gezin en werkt met de Verwijsindex. Een informatiefolder
hierover vindt u op de speelleergroep.
Deskundigheid
Door regelmatige scholing in de vorm van cursussen en workshops blijft de deskundigheid van de
pedagogisch medewerker actueel en op hoog niveau.

Uitbreiding kinderopvang januari 2018
Vanaf 15 januari start Sinne kinderopvang een gecombineerde SLG (speelleergroep)/ NSO-groep
(naschoolse opvang) in de Sprong. Op deze manier willen Sinne en de BMS starten met het intensiveren
van de samenwerking in aanloop naar de start van ons “nieuwe IKC gebouw”.
De NSO groep biedt plaats aan 20 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en is geopend op de volgende
middagen van 14.00 tot 18.30 uur; maandag, dinsdag en donderdag, op de woensdag en vrijdag kunnen de
kinderen opgevangen worden op Sinne Molkenkelder.
De SLG biedt plaats aan 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en is geopend op de volgende ochtenden
van 8.30 tot 12.00 uur; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de afdeling Klant & Markt van Sinne kinderopvang, te
bereiken via info@sinnekinderopvang.nl of via telefoon; collega René Lenters 058-2576074. Kinderen die al
ingeschreven staan ontvangen z.s.m. een bericht.

Voor meer informatie:
Telefoon 058-257 60 70

