Rodzice !Pracujecie oboje w Holandii?
Nie macie opieki do dziecka?
Hoera kindercentra przyjmują dzieci od 0-13 roku życia. Nasze ośrodki otwarte
są od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-18.30, przez 52 tygodnie w
roku.
Znajdziesz nas w gminie Peel en Maas w Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek,
Kessel (-Eik), Koningslust, Maasbree, Helden i Panningen. W gminie Leudal w
Baexem, Ell, Grathem, Haelen, Horn, Heythuysen, Ittervoort, Kelpen-Oler. A
także w Nederweert i Weert (Laar i Leuken).
W Hoera kindercentra dzieci zostają pod opieką profesjonalnego i pełnego
entuzjazmu personelu, w przytulnych, bezpiecznych grupach oraz domowej
atmosferze.
Nasz żłobek (Dagopvang) przeznaczony jest dla dzieci od 0-4 roku życia.
Najmłodsze pociechy (0-2 lata) pozostają pod opieką dostosowaną do ich
osobistego rytmu dnia. Pracownicy przekazują rodzicom informacje na temat
rozwoju malucha. Dzieciom (od 2-4 lat) oferujemy program przedszkolny.
Poprzez zabawę szczególny nacisk kładziemy na rozwój ję zyka, socjalny i
emocjonalny rozwój dziecka oraz umiejętność kontaktu z innymi w grupie.
Czytamy książki, uczymy sie piosenek, są zabawy ruchowe i na świeżym
powietrzu, prowadzimy zajęcia plastyczne itp.
Dzieciom od 4-13 lat zapewniamy świetlicę (Buitenschoolse Opvang,
BSO).Nasi pracownicy odbierają dzieci ze szkoły. W świetlicy dostają jedzenie i
picie. Dzieci mogą wybierać pomię dzy różnymi animacjami: zajęcia plastyczne,
czytanie książek, zabawy na podwórku, gotowanie, komputer itp. W czasie
wakacji organizujemy dodatkowe atrakcje. Nasze ośrodki znajdują się często w
szkołach podstawowych co ułatwia nam optymalną współpracę.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia naszych oddziałów !!!
Koszty za opiekę zależą od wykupionych godzin oraz wysokości dochodu
rodziców. W Holandii można większą część poniesionych opłat odzyskać z
podatku (www.toeslagen.nl).
Koszty: www.hoerakindercentra.nl

Zaletami Hoera kindercentra są:
- Opieka na wysokim poziomie w wybranych godzinach między 6.30 - 18.30, 52
tygodnie w roku
- bez wpisowego, okres adaptacyjny gratis
- bez długoterminowych kontraktów i wypowiedzenia
- intensywna współpraca ze szkołami podstawowymi
- program żłobka i przedszkola w jednym (żadnych podwójnych opłat)
- w cenę wliczone są pampersy, ciekawe zajęcia, owoce, napoje i lunch.
Jesteś zainteresowany, chcesz dowiedzieć się więcej?
Servicepunt Hoera kindercentra
Tel. 077- 3589797
E-mail : info@hoerakindercentra.nl
Internet: www.hoerakindercentra.nl

