• Een (concept)contract;
• Uitleg over ons systeem & een ouderlogin.
Het contract kan uitsluitend digitaal online
worden ondertekend.

KDV

Openingstijden:
Maandag

07:00-19:00

Dinsdag

07:00-19:00

Woensdag 07:00-19:00
Donderdag 07:00-19:00
Vrijdag

07:00-19:00

Voor de dagopvang van kinderen vanaf 0 jaar tot

Schoolvakanties:

4 jaar, bieden wij uitsluitend een pakket van 51

Dagelijks:

07:00-19:00

weken aan. Wij hanteren voor onze kinderopvang
van 0 jaar tot 4 jaar een minimale afname van 2
dagen.
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• Overzicht van gesloten dagen;

administratie@kinderopvangsterrenrijk.nl
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• Een bevestiging van de inschrijving;

info@kinderopvangsterrenrijk.nl
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Telefoonnummer: 036-5260890

UW

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt

1341 DL Almere

RO

website kunt u een inschrijfformulier invullen.

Richard Feynmanstraat 3

RT

vanaf het moment dat u zwanger bent. Via onze

Adres:

VE

U kunt uw kind aanmelden voor kinderopvang

ALGEMENE GEGEVENS

INSCHRIJVEN

Inschrijven
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Voor de buitenschoolse opvang van kinderen
van 4 jaar tot 13 jaar, bieden wij verschillende
pakketten aan:
• 40 weken pakket (alleen tijdens schoolweken);
• 48 weken pakket (exclusief 3 weken
vakantieopvang);
• 51 weken pakket (opvang gedurende

het

Meer dan opvang alleen!

hele jaar).

Meer dan opvang alleen!

Dagopvang:
Op onze dagopvang worden kinderen tussen de 10

0 tot 13 jaar opgevangen worden. In samenwerk-

weken en 4 jaar opgevangen. Ouders kunnen hun

ing met de twee basisscholen ‘Het Universum’

kinderen vanaf 07.00 uur tot 19.00 onderbrengen in een

en ‘De Verwondering’ vormen wij een campus in

veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding

de wijk Nobelhorst. Door school, opvang, gezin en

van professionele pedagogisch medewerkers.

buurt samen te brengen, bouwen we gezamen-

De dagopvang bestaat uit acht ‘horizontale’ basis-

lijk aan een leefwereld waarin de kinderen in de

groepen.

volle breedte kunnen leren en ontwikkelen.

• babygroepen 0 tot 1 jaar
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Accommodatie:
De accommodatie is volledig uitgerust met het
nieuwste meubilair. Alle ruimtes beschikken over een
complete inrichting geschikt voor de desbetreffende
leeftijdsgroep. De buitenruimte is met zorg ontworpen om kinderen te laten genieten van de natuur en
de fantasie van de kinderen de vrije loop te geven.
Komt u ook een kijkje nemen?

• dreumesgroepen 1 tot 2 jaar

BSO: 		

• peutergroepen 2 tot 4 jaar

• Kleurrijk naaiatelier

		

• peuterplusgroep in de basisschool 3 tot 4 jaar

• Uitnodigend theater
• Stoer techniekatelier
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ACCOMMODATIE:

OPVANG

kinderopvangorganisatie, waar kinderen van
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CAMPUS NOBELHORST

Kinderopvang Sterrenrijk is een particuliere
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Buitenschoolse opvang:

• Kookworkshops in de kantine

Bij onze buitenschoolse opvang worden kinderen tus-

• Inspirerend crea-atelier

sen de 4 jaar en 13 jaar opgevangen. De voorschoolse

• Chill-out area

opvang is van 7.00 uur tot 8.30 uur en de naschoolse
opvang van 14.00 tot 19.00 uur. Tijdens studie- of

KDV:

vakantiedagen kunnen ouders hun kinderen de gehele

• Sfeervolle inrichting

dag onderbrengen van 7.00 tot 19.00 uur. De opvang

• Rijke speelomgeving

vindt plaats in een compleet ingericht pand waar onder-

• Ruime grondboxen

wijs en vrije tijd samen komen. Professionele pedago-

• ‘Snoezel’hoeken

gisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd

• Natuurlijke buitenspeelplaats

activiteitenaanbod aan en tijdens de vakanties worden
er diverse leuke uitstapjes georganiseerd. De buitenschoolse opvang bestaat uit zeven basisgroepen.
• Onderbouwgroepen 4 tot 7 jaar
• Bovenbouwgroepen 7 tot 13 jaar
• Eén gemengde groep verschillende leeftijden samen

