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KPO Kindcentrum De Stappen 
De kinderopvang

Heb je vragen 
of wil je iets 
bespreken?
Dat kan natuurlijk altijd bij het brengen of 
halen. Als je wat uitgebreider wilt praten, 
is een afspraak zo gemaakt.

Praktische en 
actuele informatie
Diverse informatie over bijvoorbeeld onze 
fl exibele openingstijden en de tarieven staan op 
www.destappenkpo.nl/kinderopvang 

Of neem contact op met Inne Keller (Planning en administratie).
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
T: 06 22 80 925 / i.keller@kporoosendaal.nl

of via 0165 30 22 26 / kindcentrum@destappenkpo.nl www.destappenkpo.nl



Eén heldere 
pedagogische 
visie 
De brede talentontwikkeling van het 
kind en een doorgaande ontwikkellijn 
staan bij ons centraal. Onder één dak 
met één team en één vorm van 
aansturing vanuit één organisatie, 
namelijk KPO. Aan de basis daarvan 
staan een pedagogisch beleidsplan en 
een pedagogisch werkplan waarmee 
alle pedagogisch medewerkers werken. 
Wil je daarover meer weten? Vraag er 
gerust naar.

Eigentijdse 
voorzieningen
De nieuwbouw maakt het mogelijk om 
de kinderopvang op eigentijdse wijze 
vorm te geven. Onder andere met:
• Een grote grondbox voor baby’s.
• Duurzame speelmaterialen, binnen 

en buiten.
• Keukenunits waar je kunt bakken 

en koken.
• Moestuin en kas om zelf groentes 

te telen.
• Buitenruimte, inclusief het park 

tegenover het kindcentrum.

Welkom bij de kinderopvang 
Fijn dat je meer wilt weten of kiest voor kinderopvang in KPO Kindcentrum De Stappen. 
We beloven je dat we ons maximaal inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van 
jouw kind. Daarbij hebben we natuurlijk bij het brengen en halen contact met jou. In 
deze folder zetten we een aantal aandachtspunten op een rij.

Voor kinderen 
0-13 jaar
• Babygroep van 0-2 jaar, inrichting 

afgestemd op leeftijd met veel 
speelruimte in een eigen 
groepsruimte.

• Peutergroep 2-4 jaar. De wereld 
wordt hier geleidelijk groter. Zo kan 
de schuifwand open waardoor er 
contact is met de kleuters. 

• Peuteropvang (PTO): elke ochtend 
in schoolweken.

• Straks naar school? Dan is 
buitenschoolse opvang hier ook 
direct geregeld.

• Voor- en vroegschoolse educatie 
(vve) voor kinderen, die iets extra’s 
nodig hebben.

Vast team met 
vertrouwde 
gezichten
Vaste en vertrouwde gezichten: 
kinderen vinden dat fi jn. En dat geldt 
natuurlijk ook voor ouders. Binnen het 
kindcentrum werkt een vast team 
pedagogisch medewerkers waarmee je 
als ouder, door je dagelijkse gang naar 
het kindcentrum en door de open 
cultuur, snel vertrouwd raakt. 

Kindertoeslag
Het uurtarief voor dagopvang is € 8,50 in 2022. Over dit hele bedrag kan 
kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Zo blijft je eigen bijdrage voor kinderopvang 
tot een minimum beperkt. Op onze website lees je alle tarieven.

De volgende 
stap
Binnen KPO Kindcentrum De Stappen 
verdwijnen de scheidslijnen tussen 
school en kinderopvang. Het 
kindcentrum is zo ingericht dat 
verzorging, spelen, leren en opvoeden 
samen komen in één doorgaande lijn. 
Pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten staan in nauw contact met 
elkaar en vormen samen één team.
Mooi is dat de jongste kinderen zo al 
vroeg gewend raken aan het contact 
met schoolgaande kinderen. 
Bijvoorbeeld bij een bezoek aan de 
musical van groep 8 of als een leerling 
komt voorlezen op de peutergroep. Dat 
maakt de volgende stap naar het 
basisonderwijs met buitenschoolse 
opvang alleen maar makkelijker.

Prachtige plek 
voor opvang 
van baby en 
peuter
KPO Kindcentrum De Stappen biedt 
kinderen een mix van activiteiten op het 
terrein van spelend en ontdekkend 
leren en bewegen. Met aandacht voor 
natuur, muziek, cultuur en gezonde 
voeding. In een veilige omgeving met 
deskundige pedagogisch medewerkers. 
Natuurlijk komt bij baby’s de verzorging 
op de eerste plaats. 
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