Ons aanbod

Locatie & Contactgegevens

Als werkende ouder wilt u graag alles, wat u aan kinderopvang nodig heeft, onder één dak.
Heeft u te maken met wisselende diensten, flexwerken, lange reisafstanden? Dan moet uw
kind soms al vroeg in de ochtenduren kunnen starten of ’s avonds juist wat later opgehaald
worden. Een heleboel zaken die u moet regelen om uw werk te kunnen doen. Is het mogelijk
om het onder één dak te realiseren? Ja zeker!

KDV Sleutelbloem
Met een unieke ligging op de hoek Siemelinksweg N348-Holtwerweg is deze locatie een
oplossing bij uitstek voor ouders uit de wijken Colmschate en Vijfhoek die hun werkplek in
het centrum van Deventer of juist buiten Deventer hebben.

KDV Sleutelbloem
Sleutelbloem 36
7422 SL Deventer

Kinderdagopvang
Keuzes:
Tijden:

40-weken of 52-weken opvang
07.30 tot 18.00 uur (ma t/m vr)

Onze locatie is het hele jaar geopend,met uitzondering van officiële feestdagen. Alleen
vakantie-opvang afnemen is ook mogelijk.

Buiten dit aanbod om specifieke wensen?
Wij leveren ook advies op maat. Laat ons weten wat u nodig heeft en wij denken met u mee
voor een passende oplossing

Tarieven en eigen bijdragen
Kwalitatieve kinderopvang hoeft niet duur te zijn. Voor onze tarieven en wat u kwijt bent aan
eigen bijdragen kunt u terecht op onze website. Met onze op maat gemaakte rekentool kunt u
het zelf allemaal berekenen.
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7422 SL Deventer
info@bloemetjekinderopvang.nl
www.bloemetjekinderopvang.nl

“Waar uw kind zich thuis voelt“
Kinderdagopvang

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar

“Dicht bij huis en goed bereikbaar”

Mogen wij ons voorstellen?

De drie R’ en

Uitdagend programma

Visie en missie

Bent u op zoek naar kwalitatieve kinderopvang in
een veilige en huiselijke sfeer? Dan hoeft u niet
verder te zoeken. Wij zijn u graag van dienst.

Dit van oudsher bekend begrip zien wij als uitgangspunt voor ons werk.

U weet het, kinderen kunnen niet lang
stil zitten. Zij willen uitgedaagd worden
en spelen. Knutselen, tekenen, puzzelen,
een spannend verhaal. Of juist lekker
banjeren in de tuin. Bij ons kan het
allemaal. Onze medewerkers zorgen
voor de nodige uitdaging op een speelse
manier. Zij zijn speciaal geschoold in het
geven van uitdagende activiteiten. Het
hele jaar door hebben wij thema’s, waar
het programma op gebaseerd wordt. Denk
daarbij aan natuur, groen is onmisbaar in
de kinderopvang. In onze omgeving kan
heerlijk gespeeld worden. Een wandeling
met de bolderkar is een wekelijkse
activiteit.

Kinderopvang bieden vraagt steeds meer
om denken in breed perspectief. Ouders
willen graag een totaalproduct dat goed
aansluit op de basisschool. Met deze visie
voor ogen hebben wij onszelf als taak
gesteld ons aanbod hierop in te richten. Wij
werken nauw samen met allerlei instellingen
zoals de Gemeente en overkoepelende
opvoedingsorganisaties en volgen wettelijke
ontwikkelingen op de voet om bij te blijven.
Met onze kernwaarden kwaliteit en veiligheid
in een geborgen huiselijke sfeer stellen
wij ons als doel ook in de toekomst dé
kinderopvangorganisatie te zijn die voor u en
uw kind aanvoelt als thuis.

Wij zijn Bloemetje, sinds 2004 hét kinderopvang bedrijf in
Deventer voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Met aandacht en warmte nemen wij de zorg voor uw kinderen over terwijl u aan het werk
bent. Het leveren van kwaliteit is onze drijfveer.
De eerste levensjaren van een kind zijn van grote invloed op de latere ontwikkeling.
Goede kinderopvang is een aanvulling op de opvoeding thuis en een verrijking voor het
kind. Al op jonge leeftijd leren kinderen rekening houden met anderen. En het draagt bij
aan een positieve ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch en intellectueel gebied.
Dát is waar wij voor staan. U wilt het beste voor uw kind. Wij ook! Daarom garanderen wij
veiligheid, kwaliteit en optimale ontwikkeling. Dat alles bieden wij in een geborgen sfeer
die aanvoelt als een tweede thuis.

Wilt u kennismaken?

Rust
Een van de basiselementen voor een gezonde ontwikkeling. Vaste tijden voor eten en drinken
en een vast slaapritme zorgen voor die rust. Ieder kind heeft een eigen ritme. Naast het
dagprogramma voor de hele groep, houden wij rekening met de behoeftes van ieder kind apart.

Reinheid
Wij stellen ons hoge eisen wat betreft hygiëne. Ieder product, voeding,
verzorgings- of schoonmaakmiddel, voldoet aan GGD normen. Deze richtlijnen
hanteren wij ook voor materialen als speelgoed, keukenmateriaal en meubilair.
Denk daarbij aan ergonomisch verantwoorde stoelen en bedden.

Regelmaat
Jonge kinderen hebben geborgenheid nodig. In onze planning proberen wij zoveel
mogelijk vaste gezichten op de groepen te zetten. Onze medewerkers selecteren wij zorgvuldig.
Aandacht en warmte voor kinderen, integriteit, goede opleiding en correct gedrag zijn de
belangrijkste criteria.

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding om sfeer te proeven.

Persoonlijk contact
Nauw contact met ouders is erg belangrijk voor ons. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. Goed
en regelmatig overleg is onmisbaar. Tijdens het halen en brengen is er voldoende ruimte
voor het uitwisselen van informatie. Daarnaast kunt u altijd bellen of mailen met de
bedrijfsleider. Door onze korte communicatielijnen bieden wij optimale service.
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“Wat aandach

“Leuke act iviteiten die

leerzaam zijn !”

