Vakantieopvang
Uw kind vakantie, maar uzelf niet?
Geen nood, ook hiervoor hebben wij een
oplossing! U kunt uw kind ook brengen in
de vakanties. Wij bieden het gehele jaar in
de schoolvakanties, opvang voor schoolgaande kinderen aan. Voor deze opvang
geldt wel een minimale afname van 8
dagdelen per jaar, tegen een daarvoor
berekend tarief. De week van kerst tot en
met oud en nieuw zijn wij gesloten!
Als het mogelijk is proberen wij
zoveel mogelijk te ondernemen met de
kinderen. Een dagje bos, strand, speeltuin,
speurtocht, schaatsen, bowlen, knutselen,
spelletjes, noem het maar op. De
geborgenheid, veiligheid, gezelligheid en
het vakantiegevoel staat bovenaan!

Graag tot ziens!
Wilt u eens een kijkje komen nemen op
onze locatie?
U bent van harte welkom op elke
dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur
op de Oranjeweg 30 in ontmoetingscentrum Ons Hol. Ons groepsverblijf zit
naast de peuterspeelzaal.

Kinderdagverblijf

Zoals wellicht bekend, kunt u bij de Belastingdienst een toelage Kinderopvang
aanvragen. Zie voor de voorwaarden en
aanvraag:
www.toeslagen.nl
Voor al uw vragen en plaatsing kunt u
contact opnemen met:

Waar uw kind ons zonnestraaltje is!

Kinderdagverblijf Eb en Vloed

Kinderopvang

Oranjeweg 30
9161 CC Hollum Ameland

Voorschoolse opvang

Tel: 0519-554351
Email: ebenvloed@scw-ameland.nl

Buitenschoolse opvang

Vind ons via de link op:
www.scw-ameland.nl

Tussenschoolse opvang
Vakantie opvang

Buitenschoolse opvang
Na schooltijd opvang nodig?
Uw kind kan na schooltijd bij ons heerlijk spelen, chillen, knutselen of spelletjes
doen. Uit school krijgen de kinderen een
koekje en drinken en een moment om te
vertellen over school, waarna zij lekker hun
eigen gang kunnen gaan.

Kinderdagverblijf Eb en Vloed
Kinderdagverblijf Eb en Vloed biedt 51
weken per jaar dagopvang voor kinderen
van 6 weken tot vier jaar en voor kinderen
van 4 tot 13 jaar buiten- en tussenschoolse
opvang. Wij zijn geopend op maandag
t/m vrijdag van 07:30 tot 18:00 uur.
(uitgezonderd feestdagen).
De week tussen kerst en oud en nieuw zijn
wij gesloten.
Uw kind is degene om wie het draait
bij kinderdagverblijf Eb en Vloed. In samenspraak met u als ouder, verzorgen wij
uw kind, stimuleren het in zijn/haar ontwikkeling, in een vast dagritme.
Hierbij staat de identiteit van uw kind centraal.
De pedagogische medewerkers van Eb
& Vloed staan voor respect en openheid
voor elkaar, persoonlijke communicatie,
geborgenheid, veiligheid en een
vertrouwde omgeving. Die als een thuis is
voor de kinderen én voor u als ouder.

Om 16.30 is er nog een gezamenlijk
moment onder het genot van een cracker
en drinken. Na dit moment kunnen de
kinderen opgehaald worden.
Tussenschoolse opvang
Bent u niet in de gelegenheid om samen
met uw kind te eten tussen de middag?
Wij bieden u tussenschoolse opvang aan
met een lekker broodje en drinken. Wij
eten gezamenlijk met de kinderen op
onze locatie. De kinderen kunnen
daarna even heerlijk spelen binnen of
buiten en dan weer fris naar school.

Voorschoolse opvang
Wij bieden voorschoolse opvang voor
de schoolgaande kinderen en de
kinderen die naar de peuterspeelzaal
gaan.
Lange middag vrij van school?
Ook dit is geen probleem, uw kind kan
dan de gehele middag bij ons terecht.

