
• Voor kinderen van 2 – 13 jaar.
• Onderwijs bij de Carrousel of de Fonkelsteen.
• Flexibele peuterdagopvang voor u op maat. 
• VVE peuteropvang voor extra ondersteuning.
• Buitenschoolse opvang.
• We werken volgens het jenaplanprincipe: veel aandacht voor 

zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een sterk 
pedagogisch klimaat.

• Samenwerking met De Klink, voor kinderen met een lichamelijke 
en/of een verstandelijke beperking.

Opvang en onderwijs onder één dak.

De Carrousel/Fonkelsteen



INTERESSE?
Heeft u interesse in opvang of onderwijs bij De Carrousel/Fonkelsteen? Of wilt u een 
keer komen kijken? We ontvangen u graag voor een rondleiding zodat we u nog meer 
kunnen vertellen over ons integraal kindcentrum. We ontmoeten u en uw kind graag.

 E-mail: decarrousel@allente.nl   www.obsdecarrousel.com

OPVANG DE CARROUSEL
Kinderen van 2-4 jaar krijgen de 
kans om te ontdekken en zich te 
ontwikkelen op de peuteropvang. U 
kunt kiezen voor vaste of flexibele 
peuterdagopvang, geheel op maat. 
Daarnaast is er een VVE peutergroep 
voor kinderen die bijvoorbeeld wat 
extra ondersteuning kunnen gebruiken 
bij hun (taal)ontwikkeling. Net als 
het onderwijs werken wij zoveel 
mogelijk volgens de jenaplanprincipes 
en zoeken wij de verbinding door 
o.a. samen buiten te spelen, samen 
te vieren en samen te werken aan 
thema`s. Op deze manier bereiden 
peuters zich spelenderwijs voor op de 
basisschool. Vanaf 4 jaar kan uw kind 
terecht voor buitenschoolse opvang 
waar we afwisselende activiteiten doen 
en deze tijd zo leuk mogelijk maken.

ONDERWIJS BIJ DE CARROUSEL OF 
DE FONKELSTEEN
Op deze openbare school leren 
kinderen samenleven en volgen ze de 
principes van het jenaplanonderwijs. 
Elk kind wordt gezien en gehoord, 
als uniek individu en ook samen in 
de groep. Er is veel respect voor 
elkaars kwaliteiten. Voor een optimale 
ontwikkeling betrekken we ouders 
intensief bij ons onderwijs. Natuurlijk 
zijn de basisvaardigheden taal, lezen, 
schrijven en rekenen heel belangrijk. 
We hechten daarnaast veel waarde aan 
cultuur, zoals muziek en drama, wat in 
iedere weekafsluiting een plek krijgt. De 
school heeft een vertrouwde en warme 
sfeer; kinderen voelen zich thuis. 

DE CARROUSEL
Smaragd 27 
1703 GA, Heerhugowaard 
Telefoon: 072 57 157 74

DE FONKELSTEEN
Onyx 89 
1703 CG, Heerhugowaard 
Telefoon: 072 57 204 37

Bogert 2-3
1721 PH, Broek op Langedijk

0226 320 208
info@allente.nl

W.M.Dudokweg 67/69
1703 DC, Heerhugowaard

072 53 455 50
info@kinderopvangbabbels.nl

(VVE) peuteropvang in de ochtend Flexibele peuterdagopvang


