VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG.
Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben de verplichting de mogelijkheden van vóór- en/of
naschoolse opvang bij de ouders bekend te maken.
In de Noordoostpolder hebben de SCPO en Aves afgesproken dit gezamenlijk op te pakken door de zg.
makelaarsrol op zich te nemen. Dit betekent, dat zij overeenkomsten met kinderopvanginstanties hebben
gesloten.
De Colleges van Bestuur hebben met drie kinderopvangorganisaties een dergelijke overeenkomst gesloten,
te weten:
Stichting Kinderopvang Noordoostpolder te Emmeloord (SKN) http://www.sknop.nl/
Stichting Kinderopvang Flevoland te Emmeloord (SKF) http://www.kinderopvang-flevoland.nl/
Kids Centre te Ens http://www.kids-centre.nl/
Aanmelden
Voor alle duidelijkheid: u dient zelf contact op te nemen met de kinderopvangorganisaties om met hen een
persoonsgebonden contract af te sluiten.
Voor Rutten geldt dat, als partner binnen het Kindcentrum Rutten, u gebruik kunt maken van “Alles Kids”:
een kinderdagverblijf en voorziening voor buitenschoolse opvang.

Kinderopvang Alles Kids een belevenis op zich!
Alles wat je beleeft, kun je je herinneren. Alles wat je leert, moet je onthouden. Bij kinderopvang Alles
Kids schrijven we samen de eerste hoofdstukken van jouw levensverhaal. Jij vertelt het, wij luisteren en
helpen je verder op weg.
Kinderopvang Alles Kids biedt professionele en kleinschalige opvang voor kinderen van 0 tot en met 12
jaar in de regio Noordoostpolder. Locatie Alles Kids bevindt zich aan de Buitenom 1 te Rutten. Op deze
locatie bieden we naast kinderopvang (0-4 jaar) ook buitenschoolse opvang aan (4-12 jaar).
Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
Buitenschoolse opvang is de verzamelnaam van verschillende opvangmogelijkheden voor
schoolgaande kinderen, bestaande uit voor- en naschoolse opvang of alleen opvang tijdens de
schoolvakanties. Op alle momenten tussen school en thuis vind je bij Alles Kids een vertrouwde en
vooral ook een leuke plek om even lekker rustig tot jezelf te komen of juist om je samen met andere
kinderen helemaal uit te leven.
De buitenschoolse opvang hanteert verschillende openingstijden, deze zijn afgestemd op de
schooltijden. De openingstijden kunt u vinden op onze website.
Kinderopvang 0-4 jaar
Kinderopvang is mogelijk voor hele en halve dagen maar ook voor incidentele opvang. Het
kinderdagverblijf bestaat uit één verticale groep. Een groot voordeel hiervan is dat kinderen veel van
elkaar zien en leren en tot het vierde levensjaar in dezelfde groep kunnen verblijven. Het
kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. Verlengde opvang van 18.00 uur
tot 18.30 uur is op aanvraag mogelijk.
Bij inschrijving kunt u doorgeven hoeveel uren opvang u per dag nodig heeft. Voorbeeld: U heeft iedere
dag van 8.00 uur tot 17.00 uur opvang nodig, dit is 9 uur op een dag. Het plaatsingscontract wordt
gebaseerd op basis van minimale afname van uren.
Bij Alles Kids valt veel te beleven. Op zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er
volop ruimte om te ontspannen en te spelen met leeftijdsgenoten. Wij bieden spannende, actieve,
educatieve en inspirerende activiteiten aan, gekoppeld aan verschillende thema’s. We volgen hierbij
vaak de seizoenen, maar ook techniek, handvaardigheid, koken en de natuur komen hierbij aanbod.
Wij zijn ons bewust van de verschillende leeftijdsgroepen van kinderen in onze opvang. De jongere
kinderen vragen andere begeleiding en uitdaging dan de oudere kinderen. De ruimtes zijn hierop
ingericht en de pedagogische medewerkers zijn hierop ingespeeld.
Voor vragen of voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen of onze website raadplegen.
Tel: 0527-263100
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