Kom ontdekken en groeien

Kinderdagverblijf

Veilig en vertrouwd
Je kind voor het eerst achterlaten op het
kinderdagverblijf is een grote stap, dat snappen
wij bij BLOS als geen ander. Daarom zorgen wij
voor een fijne en vertrouwde omgeving, waarin
jouw zoon of dochter alle liefde en de volle
aandacht krijgt van de beste mensen. Want
samen hebben we een gezamenlijk doel: jouw
kind op laten groeien tot een prachtig mooi mens.
Ontdekken en groeien
We zorgen voor een veilige en rustige omgeving
voor baby’s en maken de wereld steeds iets groter
naarmate ze ouder worden. We willen kinderen
écht iets leren; nieuwe vaardigheden, iets over
zichzelf en in relatie tot anderen. Daarom kijken
we goed naar de ontwikkeling van ieder kind. We
kijken naar waar jouw zoon of dochter staat,
wat hij of zij goed en minder goed kan, naar zijn
of haar talenten en interesses en sluiten daarop
aan. Avontuurlijke speelhoeken, een uitdagend
activiteitenaanbod en lekker spelen met
leeftijdsgenootjes zorgen ervoor dat jouw kind bij
BLOS op eigen tempo ontdekt en groeit.
Voeding bij BLOS
Wij vinden gezonde voeding van essentieel
belang voor de groei van jouw kind. Daarom
volgen wij de adviezen van het Voedingscentrum
op. Ons voedingsaanbod is gevarieerd en

afwisselend. Hierdoor komt je kind in aanraking
met verschillende producten en leert het zijn of
haar smaak te ontwikkelen. We hanteren vaste
eettijden wat zorgt voor een herkenbaar ritme
en rust bij de kinderen. We eten samen aan
tafel, dit is niet alleen gezellig maar het zorgt
ook voor duidelijke eetmomenten gedurende de
dag. Omdat een baby nog niet slaapt en eet op
vaste tijden, houden we het ritme van thuis aan.
Naarmate je kind ouder wordt, overleggen we
samen met jou wanneer en hoe we naar een vast
dagritme toewerken.
Samenwerken aan ontwikkeling
We hebben het mooiste vak ter wereld: bijdragen
aan de ontdekkingstocht van een nieuwe
generatie. We weten wat er nodig is om je
kind te ondersteunen in de ontdekkingsreis
en ontwikkeling van peuter tot prachtig mooi
mens. Dat doen wij we met alle liefde en onze
volle aandacht. Onze kennis en ervaring delen

we graag met jou. Kinderopvang betekent
voor ons samenwerken aan de opvoeding en
begeleiding van jouw kind in de belangrijkste
ontwikkelingsfase van zijn of haar leven. Ieder
kind heeft een eigen mentor. De mentor is jouw
aanspreekpunt en stemt de ontwikkeling en het
welzijn van jouw kind met je af. Op periodieke
basis gaat de mentor hier samen met je over in
gesprek. Elke dag zorgen wij voor een persoonlijke
overdracht tijdens het breng- en ophaalmoment,
zo houden we samen vinger aan de pols over de
ontwikkelingsfases van jouw kind.
Extra service
Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken
biedt BLOS een aantal extra services aan. Het is
bij ons mogelijk om gebruik te maken van onze
ruilservice. Heb je een keer extra opvang nodig?
Geen probleem want bij BLOS kun je losse dagen
afnemen. Tot slot is het leuk om te weten dat op
de meeste locaties de kinderkapper en fotograaf
langskomt!
Ouderportaal en -app
Met het ouderportaal en de -app ben jij via
foto’s en berichten altijd op de hoogte van de
belevenissen van jouw kind. Maar er is meer! We
delen activiteitenprogramma’s en nieuws van de
locatie en jij regelt er al jouw praktische zaken.

Pedagogische doelen
Sociaal-emotionele veiligheid
Op onze groepen heerst een fijne en ontspannen
sfeer. Onze pedagogisch medewerkers zorgen
voor een vertrouwd en veilig gevoel. Bij BLOS
voelt het als thuiskomen. Zo kan jouw kind
100% zichzelf zijn.
Persoonlijke competenties
Samen met onze pedagogisch medewerkers
werkt jouw kind aan het ontwikkelen van
zijn of haar persoonlijke competenties. Onze
pedagogisch medewerkers geven kinderen het
zelfvertrouwen om op ontdekking te gaan.
Sociale competenties
Bij BLOS stimuleren we jouw kind om, met
hulp van onze pedagogisch medewerkers, zich
te verplaatsen in een ander, anderen te helpen
en conflicten te voorkomen en op te lossen.
Samen bouwen we aan positieve interacties.
Overdracht van normen en waarden
Onze pedagogisch medewerkers leren
kinderen spelenderwijs hoe zij zich in de
dagelijkse omgang horen te gedragen. Ze leren
hen waarden en normen als respect te hebben
voor anderen, elkaar te begroeten, elkaar geen
pijn te doen en eerlijk te zijn.

Meer weten over BLOS?
Bij BLOS ben je altijd welkom!
Ga naar blos.nl voor meer informatie of
voor het aanvragen van een rondleiding.
We staan je graag persoonlijk te woord op
één van onze locaties. Zien we je snel?

Volg ons op:

Afdeling Oudersupport staat iedere werkdag voor je klaar.

Kijk voor onze contactgegevens op blos.nl/contact

