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Welkom bij IKC
De Akker!
Samen in beweging
ter voorbereiding op
de toekomst
Bent u geïnteresseerd? Belt u ons
dan, een afspraak is snel gemaakt!

IKC De Akker
P.C. Hooftlaan 202, Hengelo
T. 074-2421609
E. info@akkerhengelo.nl
www.akkerhengelo.nl

Je bent van harte welkom om de sfeer
te komen proeven in ons Integraal
Kindcentrum aan de rand van de wijk
Groot-Driene. Op IKC de Akker staan
wij voor eigenheid, plezier, aandacht
en vertrouwen. Wij streven naar een
omgeving waar iedereen welkom is
en waar jouw kind als uniek persoon
centraal staat.

Kinderdagverblijf en bso

Wij geloven in de kracht van ieder kind!
Dat is het motto van Smallsteps
kinderopvang. Binnen IKC De Akker biedt
Smallsteps kinderdagopvang aan voor
kinderen van 0 tot 4 jaar en verzorgt
buitenschoolse opvang voor kinderen van
4 tot 12 jaar. IKC De Akker zorgt voor een
plek waar kinderen van alle leeftijden
zich thuis voelen en waar ieder kind
zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.

Peuterspeelschool

Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar
kunnen twee dagdelen per week op
onze peuterspeelschool terecht in
vaste groepen. Onze pedagogisch
medewerkers hebben oog voor ieder
kind en bieden activiteiten die passen bij
de ontwikkeling van je kind en in nauwe
samenwerking met de basisschool. Zo
worden de kinderen optimaal voorbereid
op de basisschool en is de overstap naar
de basisschool vanzelfsprekend.

Meer informatie? Neem dan contact op met
Marjan Wolf, directeur van IKC De Akker.

Vreedzame school en Beweegwijs

Op IKC de Akker werken we volgens
het principe van De Vreedzame
School: een programma voor sociale
competentie en democratisch
burgerschap. Het beschouwt het IKC als
een leefgemeenschap, waarin kinderen
een stem krijgen, leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op
te lossen.Daarnaast streven we naar een
groenrijke en uitdagende speelomgeving
die kinderen prikkelt om te gaan
bewegen, spelen, ontdekken en om
plezier te hebben.
Meer weten? Kijk op onze website: akkerhengelo.nl

