Nieuwsbrief december 2021
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Boerderijkids, de buitengewone kinderopvang middenin de natuur van
Noordwijkerhout.

Ondertekening overeenkomst aankoop grond en Pesthuis.
De ontwikkeling van Landgoed in Den
Houte gaat in volle vaart door.

Donderdag 28 oktober was het zover.
De koopovereenkomst voor de grond en
het Pesthuis werd officieel
ondertekend.

Wethouder Sjaak van den Berg sprak en
tekende namens de gemeente

Noordwijk, Astrid Warmerdam en

Martijn Bilars namens de Dierenhoeve, Koen Vermeulen en Martijn Geerlings van Kinderdagopvang

Boerderijkids en Sam Holtes van Actor Consultancy tekenden ook als partners van het Welzijnsplein.

Kleinschalige kinderopvang
Met Boerderijkids hebben we gekozen voor een kleinschalige kinderopvang in een groene omgeving. Elk kind is
zelf in staat zich te ontwikkelen. Elk kind doet dat in zijn eigen tempo en ieder kind kent bepaalde gebieden
waarop het zich meer of minder ver heeft ontwikkeld. Een kind doet ervaringen op in zijn omgeving. Welke

ervaringen en in welk tempo zijn afhankelijk van de situatie waarin het kind opgroeit en de mogelijkheden die
het kind omringen. Een stimulerende omgeving bevordert de gezonde en veelzijdige ontwikkeling van het kind.
Boerderijkids gelooft dat een stimulerende omgeving
een kleinschalige omgeving is waarin een kind zich

veilig en vertrouwd voelt; dat geeft zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen werkt in de hand dat het kind

nieuwe uitdagingen gaat zoeken en zelfstandiger
wordt.
Artistieke impressie

Groepen
Bij Boerderijkids komen er verschillende groepen voor verschillende leeftijden en in verschillende
samenstellingen. In dit artikel lichten wij de verschillen per groep aan u toe.

Babygroep De Weide
Een baby behaalt heel wat mijlpalen tijdens zijn eerste levensjaar. De zintuiglijke ontwikkeling is in volle gang.

Door deze ontwikkeling gaat de baby zich actief richten op zijn omgeving. Geluiden, geuren, kleuren en vormen
prikkelen hem constant om op onderzoek uit te gaan.

Peutergroep Het Boerenerf

De groeiende zelfstandigheid speelt na tweeëneenhalf jaar een steeds grotere rol. De dreumes is nu peuter
geworden en wil eigenlijk meer dan hij kan. Deze fase is zeer leerzaam voor het kind. Hij gaat op zoek naar

grenzen en ontwikkelt zelfbesef en wilskracht. Motorisch ontwikkelt de peuter zich verder: hij leert rennen,
klimmen en fietsen. De fijne motoriek wordt sterk verbeterd: in plaats van krassen gaat de peuter tekenen.

0-4 jaar groep Het Koetshuis

De verticale groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 weken tot 4 jaar. Door de verschillende
leeftijden kunnen de kinderen zich aan elkaar. In een verticale groep kan elk kind in zijn eigen tempo de wereld
ontdekken en zich ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk dat broertjes en zusjes van verschillende leeftijden
bij elkaar in de groep zitten.

BSO-groepen De Hooizolder en De Machineloods
Er komen 2 BSO groepen voor schoolgaande kinderen, de BSO moet een toevoeging zijn voor uw kind, meer dan
alleen een verblijfplaats gedurende uw werktijden. Deze toevoeging bereiken wij door een uitdagende en
kleurrijke locatie aan te bieden. In de uren dat uw kind bij ons verblijft zullen er naast ontspanning ook
activiteiten worden aangeboden welke creativiteit, cultuur en beweging stimuleren.

Bezoek ons online

Website: www.boerderijkids.nl
Facebook: Kinderopvang Boerderijkids
Instagram : Kinderopvang Boerderijkids

