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De Kluts geeft houvast en ruimte!

Gezellig, vertrouwd en veilig

Persoonlijk en kleinschalig

Openheid en duidelijkheid

Onze visie 

‘De Kluts wil zowel opvangen als opvoeden. Dit in een 
omgeving waarin elk kind volgens ons goed gedijt. Op 
basis van dit ‘Kluts-concept’ stemmen wij de individuele 
opvang af. Iedereen die dit onderschrijft, is welkom.’ 
Hier gaan we voor! 

Onze missie 

‘De Kluts vangt je op, heeft oog voor elk kind en geeft 
ieder kind houvast en ruimte om zich in eigen tempo te 
ontwikkelen’. Hier staan we voor!

Meer informatie?

Uitgebreide informatie en het aanmeldingsformulier vindt 
u op onze website www.dekluts.nl, of bel 050 501 53 49.
Kom gerust eens langs!



Gezellig, vertrouwd en veilig

Kinder- en buitenschoolse opvang De Kluts is gezellige, 
veilige en vertrouwde opvang voor uw kind. Hier brengt 
menig kind met veel plezier zijn vrije tijd of de dag 
door. Ze spelen, leren en genieten onder leiding van 
professionele pedagogisch medewerkers. Ook kinderen 
met een beperking zijn welkom. De ‘spelregels’ zijn 
helder en duidelijk, afgestemd op de ontwikkelingsfase 
en mogelijkheden van elk individueel kind. Openheid 
en duidelijkheid geven kinderen en ouders of verzorgers 
houvast en ruimte. Persoonlijk en kleinschalig is ons 
motto. 

Twaalf uur per dag

De Kluts verzorgt dagopvang voor kinderen van nul tot 
vier jaar. Van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 
19.00 uur heten wij u en uw kinderen welkom! De vier 
tot en met twaalfjarigen zijn welkom voor de school 
begint en na schooltijd. De Kluts is het hele jaar door 
open, behalve op nationale feestdagen. Ook tijdens de 
schoolvakanties en op extra vrije dagen is de Kluts open 
en is hier van alles te beleven. Op de Kluts spelen, leren en 
genieten kinderen dagelijks.

Pedagogisch beleidsplan

De Kluts is een professionele opvangorganisatie die staat 
voor kwaliteit. De Kluts voldoet dan ook aan de landelijk 
gestelde kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Kwaliteit 
betekent voor De Kluts: heldere communicatie, een veilige 
plek en goed verzorgd begeleid worden door professionele 
pedagogisch medewerkers. ‘Wat je doet, doe dat goed’. Dit 
is ons motto.

Vrije tijd

Kinderen van de buitenschoolse opvang bezoeken De Kluts 
in hun vrije tijd. Daarom mogen ze, indien dat mogelijk 
is, doen wat ze anders ook in hun vrije tijd zouden willen. 
De Kluts biedt kinderen de mogelijkheid zich uit te 
leven, te ontspannen en vriend schappen te sluiten. De 
gediplomeerde medewerkers en oproepkrachten bij De 
Kluts vormen een vast team. Soms kunnen er stagiaires 
behulpzaam zijn. Ze hebben er allemaal plezier in met 
kinderen te werken en geduldig naar ze te luisteren.

Activiteiten

De Kluts biedt alle kinderen bij hun ontwikkeling en 
leeftijd passende activiteiten aan. Dit gebeurt allemaal 
in een plezierige omgeving, waar het fijn is om te spelen, 
zowel binnen als buiten. Voor de peuters betekent dit 
naast het vrije spel dagelijks een knutselactiviteit aan de 
hand van een thema. Ook de zelfredzaamheid komt bij de 
jongste jeugd al aan bod. Activiteiten die ze zelf kunnen 
doen, mogen ze ook zelf doen. ‘Leren is uitproberen’, zo 
leren ze gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid te 
nemen.

Stapje verder 

Zodra ze ouder worden, neemt het ‘zelf doen’ toe. De 
pedagogisch medewerkers van De Kluts juichen dit niet 
alleen toe, maar stimuleren dit ook. Uiteraard gebeurt dit 
alles in goed overleg met ouders of verzorgers. Het kan 
zijn dat de iets oudere kinderen activiteiten ondernemen 
buiten het terrein van De Kluts, zoals wandelen, een 
boodschapje doen of een uitstapje. Dit gebeurt altijd met 
toestemming van ouders of verzorgers. Wij beseffen dat 
de tijd na school vooral vrije tijd is voor de scholieren. Zij 
kiezen dus vooral zelf wat ze willen doen, al is er ook alle 
ruimte om op De Kluts je huiswerk te maken.

Speciale thema’s

In de vakanties werkt De Kluts vaak met thema’s, die 
worden bedacht door de kinderen zelf. Alle activiteiten 
staan die week in het teken van het afgesproken thema.

De groepen

Huiselijk, veilig en gezellig zijn de kenmerken van het 
fraaie onderkomen van De Kluts. Elke groep heeft zijn 
eigen ruimte met zoveel mogelijk daglicht. Dankzij 
een flexibele harmonicawand kunnen diverse ruimten 

eenvoudig worden aangepast. Buiten – met zandbak, 
klimtoestel en glijbaan - is er alle ruimte om heerlijk te 
ravotten, samen te spelen of je te verdiepen in je eigen 
spel. Vanaf de eerste verdieping is de buitenspeelplaats 
per glijbaan of trap bereikbaar. De peuters hebben een 
royale eigen speelruimte. De Kluts verzorgt het vervoer 
van uw kind van de basisschool naar De Kluts. Vervoer van 
huis naar De Kluts en andersom wordt door de ouders zelf 
geregeld.

De kinderen tot vier jaar maken gebruik van de dagopvang 
en hebben hun eigen ruimte op de benedenverdieping. 
De kinderen van de buitenschoolse opvang hebben hun 
eigen ruimtes op beide verdiepingen. Ze worden verdeeld 
in groepen van 10 kinderen. Hier kunnen ze naar hartelust 
ontspannen, spelen en vriendschappen sluiten. We 
hanteren het zogenaamde open-deuren-beleid. Afhankelijk 
van hun leeftijd hebben de  kinderen een grotere mate 
van zelfstandigheid.

Speelhoeken

De ruimten zijn verdeeld in verschillende ‘hoeken’, zoals 
een bouwhoek, poppenhoek, knutsel- en schilderplek 
en zelfs een discohoek. Daarmee is de persoonlijke 
ruimte van elk kind gewaarborgd. Zo kunnen ze veilig 
en ongestoord spelen en hun creatieve, sociale en 
persoonlijke competenties ontwikkelen. De ruimtes zijn 
knus en intiem. Hier kan de jeugd even uitblazen, lekker 
loungen of tijdens de vakanties een filmpje kijken.

Oudercommissie 

Voor de kwaliteit van de opvang die geboden wordt houdt 
De Kluts zich aan de wettelijk eisen van de kinderopvang. 
Dit wordt gecontroleerd door de gemeente Noordenveld. 
De oudercommissie is de schakel tussen ouders of 
verzorgers en De Kluts. De commissie komt eenmaal per 
twee maanden bijeen om allerlei – vaak praktische zaken 
– te bespreken. De oudercommissie heeft een adviserende 
taak en denkt actief mee.  


