
Locaties Waardse Kids

Kom bij ons kijken!

Kinderdagopvang
Villa Eigen-Wijs - Marconiplein 1, Schoonhoven
Villa Kakel-Bont - Merellaan 3, Schoonhoven

Kinderdagopvang & peuteropvang
Villa Polsbroek - Vrijheer de Graeffweg 22, Polsbroek

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)
Kleinduimpje - Bloemengaarde 39, Bergambacht
Berkenwoude - Prins Bernhardstraat 42, Berkenwoude
Polderrijk - Koninginneweg 3, Lekkerkerk
Bambini - IJsseldijk Noord 210, Ouderkerk a/d IJssel
Humpie Dumpie - Karekiethof 11, Ouderkerk a/d IJssel
De Graspiepers - Merellaan 3, Schoonhoven
Jodokus - Tinbergenlaan 40, Schoonhoven
Zaza - Marconiplein 1, Schoonhoven

BSO
Villa Polsbroek - Hr. W. van Egmondstraat 1, Polsbroek
Villa Eigen-Wijs - Marconiplein 1, Schoonhoven
Villa Kakel-Bont - Merellaan 3, Schoonhoven
Villa Spoor-Straat - Spoorstraat 9, Schoonhoven
Sport-BSO - Nieuwe Singel 41, Schoonhoven

Speelotheek - speelgoeduitleen | speelochtend
Leentje Beer - Tinbergenlaan 40, Schoonhoven

Wil je de gezellige sfeer bij Waardse Kids zelf 
ervaren? Wij geven je graag een rondleiding.

Tijdens de rondleiding nemen wij alle tijd voor je en 
kun je al je vragen stellen. We laten je de locatie zien, 
de groepen en de binnen- en buitenruimtes. Je maakt 
kennis met onze pedagogisch medewerkers. En we 
vertellen over de leuke en uitdagende activiteiten van 
Waardse Kids.

Rondleiding aanvragen
Je kunt een rondleiding aanvragen via de website, 
maar bellen of mailen mag ook!

www.waardsekids.nl
info@waardsekids.nl
T 0182 – 38 74 74

KINDERDAGOPVANG
PEUTEROPVANG

BSO

Liefde
Aandacht voor ieder kind

Vertrouwde gezichten
Een tweede thuis

Uitdaging
Educatief programma

Aansprekende thema’s
Uitdagend spelmateriaal

Plezier
Veel speelkameraadjes

Respect voor elkaar
Samen leuke activiteiten doen



Kinderdagopvang

Peuteropvang
(voorheen peuterspeelzaal)

Buitenschoolse opvang
Vanaf 10 weken is je kind van harte welkom bij onze 
kinderdagopvang. Bij de allerjongsten staan geborgen-
heid en liefdevolle zorg voorop. Maar al snel wil je kind 
de wereld ontdekken. Samen liedjes zingen, voorlezen, 
knutselen, buitenspelen en meedoen met uitdagende 
spelactiviteiten. Pedagogisch medewerkers begeleiden 
de kinderen in hun ontwikkeling. Elk kind kan zich in zijn 
eigen tempo ontwikkelen.

• Voor kinderen vanaf 10 weken tot aan de basis-
schoolleeftijd

• Ideaal voor werkende ouders
• Maandag t/m vrijdag vanaf 07.00/07.30 tot 18.30 uur
• Ook tijdens schoolvakanties

Als je kind twee is, staat het te trappelen om de wereld te 
verkennen. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Op onze 
peuteropvangochtenden krijgt je kind de kans om zijn 
of haar wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te 
doen. Het is een goede voorbereiding op de basisschool. 
Spelenderwijs leert je kind hoe het is om in een groep te 
functioneren en samen te spelen en te delen. Wij maken 
gebruik van VVE-programma’s (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie) om kinderen op een speelse manier hun taal-
of onderwijsachterstand of een achterstand op sociaal-
emotioneel vlak te laten inhalen.

• Voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud
• Zowel voor werkende als niet-werkende ouders
• 2 ochtenden in de week (bij VVE-indicatie 4 ochtenden)
• Voorheen was dit de peuterspeelzaal

Voor of na schooltijd zijn schoolkinderen van harte
welkom op onze BSO. Spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes, een spelletje doen, even lekker chillen
of onbedaarlijk de slappe lach krijgen, het mag hier 
allemaal! Ook gaan we samen op stap en organiseren 
we leuke activiteiten. Er is altijd wel een avontuur te 
beleven!

• Voor kinderen op de basisschool 
• Ideaal als je werkt
• Opvang voor én na schooltijd
• Een geweldig vakantieprogramma!

Wist je trouwens dat Waardse Kids in Schoonhoven 
ook een Sport-BSO heeft? Deze buitenschoolse opvang 
voor sportievelingen vanaf zeven jaar is echt iets voor 
kinderen die graag buiten zijn en van sporten en 
bewegen houden!

Welkom bij Waardse Kids
Als ouder vind je het belangrijk dat je kind in liefdevolle 
en zorgzame handen is. Op een plek waar je kind zich 
thuis voelt en wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen. 
En naar hartenlust kan spelen met speelkameraadjes. 

Waardse Kids is zo’n plek. Een warm nest vol liefde, 
uitdaging en plezier! Een professionele organisatie met 
goed opgeleide en toegewijde medewerkers. Schone 
frisse opvanglocaties, professionele materialen en heel 
veel leuke activiteiten.


