Hé,
kom je spelen?

DASSENBURCHT

-

SPORTIEVE KINDEROPVANG
MIDDENIN CUIJK - PADBROEK
OP ZOEK NAAR KINDEROPVANG MET VEEL AANDACHT VOOR
BEWEGEN EN EEN GEZONDE LIJFSTIJL? KOM DAN EENS EEN
KIJKJE NEMEN BIJ DASSENBURCHT.
Kinderopvang Dassenburcht biedt dagopvang (0-4), peuteraanbod (2-4) en
buitenschoolse opvang (4-13). Samen met basisscholen De Zevensprong en
Harlekijn vormen wij het moderne, integrale kindcentrum Dassenburcht.
Je kind krijgt volop mogelijkheden om de wereld om zich heen te ontdekken:
binnen in de lichte groepsruimtes of buiten op de groene speelplaats met
natuurlijke elementen. Tegenover het gebouw ligt een beweegpark. Volop
speelmogelijkheden dus. Activiteiten staan vaak in het teken van sport,
bewegen en gezondheid.
Meer weten?
Lees dan verder op de achterzijde of kom bij ons langs!

spring-kinderopvang.nl

BIJ DE KINDEROPVANG VAN DASSEN
BURCHT STAAN BEWEGEN EN EEN GEZON
DE LEEFSTIJL HOOG IN HET VAANDEL.
BEWEEGACTIVITEITEN VOOR DE JONGSTEN EN
EEN ECHTE SPORT-BSO VOOR KINDEREN VANAF
4 JAAR!
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KOM JE BIJ ONS SPELEN?
Dagopvang 0-4 jaar
Opvang op maat: iedere leeftijd en elk kind
vraagt om een andere benadering. Onze dag
opvang past zich hierop aan. Regelmatig gaan
we op pad met de kinderen. Activiteiten wor
den aangeboden volgens ons eigen methode
Spring Actief.
Peuteraanbod 2-4 jaar
Door spel ontdekt je peuter steeds meer de
wereld om zich heen. Spelen is dan ook niet
alleen ontzettend leuk, maar met de juiste be
geleiding zo veel meer! Ons peuteraanbod is
hierop ingericht. Zo leert je kind spelenderwijs
allemaal belangrijke vaardigheden die goed
van pas komen op de basisschool.
Buitenschoolse opvang
Dassenburcht is een sport-bso: medewerkers
hebben een sportachtergrond en activiteiten
staan vaak in het teken van bewegen en een
gezonde leefstijl. Doe je liever een keertje niet
mee? Dat kan natuurlijk ook. Er is voor ieder
wat wils!

Locatiegegevens
Kindcentrum Dassenburcht
Dassenburcht 36
5431 JZ Cuijk
Kijk voor actuele openingstijden en
contactgegevens op onze website
www.spring-kinderopvang.nl.
Meer informatie
Neem voor meer informatie over de mogelijk
heden contact op met onze klantenservice.
Klantteam 2
(t) 088 2088 302
(e) klantteam2@spring-kinderopvang.nl
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