
Ons Kindcentrum bestaat uit een basisschool en een 
kinderopvang. Je kunt van allebei gebruikmaken. Dat 
is wel zo handig, omdat het in één gebouw is. Je kan 
ook alleen naar onze kinderopvang of alleen naar 
onze basisschool komen.

Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen en leerlin-
gen met plezier naar De Vlechter gaan en zich veilig 
voelen. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. 
Kindcentrum De Vlechter geeft kinderen en leerlingen 

de ruimte om zich optimaal te ontplooien in een 
prettige, positieve en veilige leeromgeving. Omdat we 
een kleine kinderopvang en school zijn, hebben we 
alle tijd en mogelijkheden om ieder kind goed te ken-
nen en met hen het beste uit zichzelf te halen. Zoals 
een vlecht uit drie strengen bestaat, zo zien wij ook de 
samenwerking tussen kind, ouder en school. Samen-
brengen en samen leren, daar staan we voor. En dat 
alles doen we in een betekenisvolle en uitdagende 
omgeving waarin we van elkaar en met elkaar leren.

Ontmoet 
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Ontmoet 
onze directeur 
De leerlingen van basisschool De Vlechter 
vormen een reële afspiegeling van de maat-
schappij. Er is hier voor iedereen plaats en 
daar ben ik trots op. Door de kleinschaligheid 
en de korte lijnen wordt er goed onderwijs ge-
geven. We sluiten met ons unitonderwijs aan 
bij dat wat leerlingen vragen en nodig hebben. 
Ons team bestaat uit leerkrachten die denken 
in kansen en mogelijkheden en bovendien 
hebben we allemaal een open mind. Dat helpt 
ons om een bijzonder prettige sfeer in de 
school te creëren voor leerlingen, ouders en 
medewerkers. Ben je op zoek naar een school 
voor je kind en wil je dat je kind echt gezien en 
gehoord wordt, kom dan snel eens langs om 
kennis te maken op basisschool De Vlechter 
of bezoek onze unieke open ochtenden.

Dominique Habraken, 
directeur basisschool De Vlechter

Welkom op Kindcentrum 
DE VLECHTER

Een gevlochten touw 
breekt niet gemakkelijk

Of je nu uitblinkt in sport,of je nog geen bal kunt raken,
laten we er met elkaar een leuke dag van maken.
Want winnen doe je samen!

Laat je door tegenvallers niet uit het veld slaan,
maar ga er als team steeds vol tegenaan.
Winnen doe je samen!

Wie samenspeelt, wint altijd:
we noemen dat saamhorigheid.
Een gevlochten touw breekt niet gemakkelijk.

Bron: Sprekende woorden, Joke Schutten

Scan hier de QR-code en 
bekijk hier de film van 
kinderopvang De Vlechter

Ontmoeting & Aanmelding
We vinden het fijn om voorafgaande aan uw 
aanmelding contact te hebben. Dit kan door mid-
del van het plannen van een rondleiding of het 
bezoeken van onze inloopmomenten of
thema-ochtenden.

Open ochtenden 2020 

Ze is gek op bloemen en heeft gezellige vlechtjes 
in haar haar. Fleur doet leuke creatieve dingen 
met kleine kinderen. Wil je haar ook ontmoeten? 
Kom dan een kijkje nemen op onze open 
ochtenden, speciaal voor kinderen van 0-6 jaar 
(en hun ouders). Aansluitend laten we je onze 
school zien.

Open ochtenden 
8 april  10.00-11.00 uur
10 juni  10.00-11.00 uur
23 september  10.00-11.00 uur

Fleur Vlecht 
komt naar onze school! 

Wij vinden onze school T    P 
Unitonderwijs biedt een uitdagende leeromgeving, 
waarin leerlingen samen opgroeien.
We zijn een kleinschalige school en kinderopvang. 
Dat is leuk, omdat zo iedereen elkaar kent.
Op onze school kan veel, bijvoorbeeld extra 
uitdaging of begeleiding voor een leerling of een 
aanpassing van de lesstof.
Er is veel ruimte om onze school heen. Daardoor 
hebben we een geweldig groot groen speelplein 
met veel natuurelementen erin, zoals een klimhuis, 
moestuin en zand en water.
Leerlingen groeien, op onze school door de vele 
leuke extra’s.

Basisschool en
Kinderopvang

Bekijk onze films ook op www.kcdevlechter.nl

Scan hier de QR-code 
en bekijk de film van 
basisschool De Vlechter



Onze school
Waar komen onze leerlingen van-
daan: Veel leerlingen komen uit de 
wijk rondom de school, maar er zijn 
ook leerlingen die uit het Geerpark, 
Zuiderpark, Nieuwkuijk, Vlijmendorp 
en zelfs uit Den Bosch en Oud Heus-
den naar onze school komen.

Hoeveel leerlingen hebben we? 
120 leerlingen
Hoe groot zijn de klassen? 
Gemiddeld 30 leerlingen per klas
Hoeveel leerkrachten werken er? 
8 leerkrachten.

Onze kinderopvang
Hoeveel kinderen hebben we?
42 kinderen
Hoeveel medewerkers?
3 medewerkers
Hoe groot zijn de groepen?
In onze groepen zitten maximaal 
16 kinderen.

Leerkracht als coach
De leerkracht is de coach van de 
leerlingen. Dat wil zeggen dat de 
leerkracht leerlingen ondersteunt om 
hun eigen leren zoveel mogelijk zelf 
te sturen. Een coach geeft niet auto-
matisch antwoord op vragen, maar sti-
muleert en ondersteunt leerlingen zelf 
antwoorden te vinden. Een coachende 
leerkracht geeft dus weinig antwoor-
den, maar stelt juist veel vragen.

“Hoe denk jij dat je een probleem kunt 
oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen 
helpen? Hoe komt het dat je nu niet 
verder kunt? 
Wat zou je daaraan kunnen doen?” 
Een coachende leerkracht begeleidt 
leerlingen bij het vinden van antwoor-
den en geeft advies en ondersteuning. 
Op deze manier stimuleren wij onze 
leerlingen om problemen zelf op te 
lossen. 

Basisschool De Vlechter bestaat uit 
twee units: unit onderbouw (groep 1, 
2 en 3) en unit bovenbouw (groep 4, 
5, 6, 7 en 8). De units bestaan uit een 
aantal thuisgroepen waarin leerlingen 
van verschillende leeftijden bij elkaar 
zitten. Elke thuisgroep heeft een eigen 
leerkracht. Dit biedt onze leerlingen 
veiligheid en houvast.

Door unitonderwijs voel je je thuis 
op De Vlechter!

Voordelen van Unitonderwijs
Doordat leerlingen van verschillen-
de leeftijden en met verschillende 
talenten samen leren en werken, 
leren leerlingen van elkaar.
Onze leerkrachten werken binnen 
de unit veel met elkaar samen en 
maken gebruik van elkaars kwali-
teiten. Voor onze leerlingen is dit 
top, omdat ze zo het beste krijgen 
van wat iedere leerkracht te bieden 
heeft.

Unit onderbouw
De leerlingen van groep 1, 2 en 3 
zitten in de unit onderbouw met daarin 
twee thuisgroepen. 

In de thuisgroep van de rupsen 
zitten leerlingen uit groep 1 en 2. 

In de thuisgroep van de vlinders 
zitten leerlingen uit groep 2 en 3. 

Unit bovenbouw
De leerlingen van groep 4, 5, 6, 7 en 
8 vormen samen de unit bovenbouw 
met daarin twee thuisgroepen. In de 
unit bovenbouw krijgen de leerlingen 
in kleine groepjes instructie op niveau. 
Dat betekent dat er ook veel zelfstan-
dig gewerkt wordt met behulp van een 
dag- of weektaak. Zij leren zelf hun tijd 
te plannen om alle opdrachten af te 
maken.

In de thuisgroep van de krokodillen 
zitten leerlingen uit groep 4 en 5. 
In de thuisgroep van de wolven 
zitten leerlingen uit groep 6, 7 en 8. 

We beginnen de dag met 
elkaar te begroeten met 

een hand, high five, 
dansje of knuffel, net wat 

een leerling wil. 
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“

De meester geeft ons bij 
het rekenen een vraagstuk en dan mogen 

wij met ons Schoudermaatje overleggen over de 
oplossing. Daarna mogen alle groepjes aan elkaar en aan 
de meester vertellen hoe we tot de oplossing zijn gekomen.

Yagmur, leerling groep 8

“Alles is hier leuk. Ik werk hier dan ook al 12 jaar en ben hier niet meer 
weg te slaan. De leerlingen zijn kei betrokken op elkaar, doordat ze 
vanaf groep 1 al geholpen worden door oudere kinderen. 
Het is fijn op Kindcentrum De Vlechter!” 

Avalon Gloudemans, 
unit bovenbouw en leerkracht/coach thuisgroep Krokodillen.
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Basisschool De Vlechter heeft haar 
eigen kinderraad. In deze raad zitten 
kinderen uit de oudste groepen. Zij 
gaan in gesprek met elkaar over hun 
ideeën en die van de andere leerlingen 
in de school. Elke zes weken overleg-
gen met de directeur en de leerkracht 
van de bovenbouw. Zo werd er afge-
lopen jaar door de kinderraad aan-
gegeven waar de schoolreis naar toe 
ging en heeft de kinderraad een actie 
opgezet om geld in te zamelen voor 
het plaatsen van de nieuwe boomhut. 

Op De Vlechter hoor je erbij!                                  
“We helpen de directeur bij het maken 
van nieuwe plannen en we geven haar 
nieuwe ideeën die ze zelf niet kan 
bedenken. Wij regelen leuke dingen 
hier op school! We maken uitnodigin-
gen voor een feest of denken mee 
over muziekles of het vlechtwerkor-
kest. Samenwerken is op onze school 
belangrijk, daarom denken we als 
kinderraad bij alles wat we doen aan 
de andere leerlingen. Zouden zij het 
ook leuk vinden? Dat is best mooi. Het 
maakt niet uit of je anders bent, omdat 
je er hier altijd bij hoort”. 

Mediatoren
Is er eens een keer een dingetje, dan kun je op het schoolplein een mediator op-
zoeken. Dat zijn leerlingen die geleerd hebben hoe ze een klein conflict eenvoudig 
kunnen oplossen, bijvoorbeeld door te luisteren en geen partij te trekken. Wel zo 
handig toch?

Nieuw
Ik ben dit jaar hier op school gekomen, omdat we zijn verhuisd vanuit Arnhem. Op 
de eerste dag had ik al meteen een vriendin. In Arnhem kende ik niet alle juffen en 
meesters, maar hier wel en dat is fijn. Ik ken hier zelfs de directeur!                
Meila, leerling groep 6.

Onze kinderraad

Mike, Sara, Divanty, Meily, Thomas, Amber en Dominique

“ Directeur Dominique Habraken over de kinderraad: Het is ontzettend leuk om met de kinderraad in gesprek 
te gaan. Zij hebben hele goede ideeën en ze leren om deze ideeën om te zetten in acties. De leerlingen van de 
kinderraad zijn echte ambassadeurs van de school. Ze zijn trots op hun school en dragen dit uit!

Ik ben mediator en ik voel 
mij trots als ik een conflict 
tussen mijn klasgenoten heb 
opgelost, want dan is de 
sfeer weer goed in de klas.
Jaylinn, leerling groep 8.

Meila en Sara

I      to speak English!
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Veel leenwoor-
den zijn het Nederlands binnengedrongen zoals computer, mountainbike en keeper. 
Bovendien wordt Engels ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgon-
derwijs en in het bedrijfsleven. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, leren 
ze op De Vlechter Engels vanaf groep 1. In de kleutergroepen maken kinderen 
spelenderwijs kennis met de taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat 
en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door een extra taal aan te bieden 
ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taal-
vaardigheid.

Diverse onderzoeken laten 
zien dat vroeg beginnen met een 
vreemde taal tot een betere taal-

vaardigheid leidt dan laat beginnen.
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Werken doen we op een tablet… 
en die krijg je van school!

“Typen is fijner, 
ik krijg geen kramp 
in mijn hand!” 
Sara, leerling groep 6

“We halen op school 
ook ons typdiploma, 

ik ben al bij module 5.” 
Mike, leerling groep 6

ICT in het onderwijs vinden we belangrijk! Vanaf groep 4 verwerken de kinderen 
rekenen en taal op een tablet met behulp van Snappet. Kinderen werken gedifferen-
tieerd op het niveau dat ze aankunnen. De leerkracht kan directe feedback geven 
op het gemaakte werk en onmiddellijk extra instructie aanbieden waar dat nodig is. 
Ook kunnen onze ouders thuis inloggen en meekijken met hun kind. 

Iedere leerling krijgt van ons een tablet in bruikleen. We leren leerlingen daar mee 
om te gaan en er zuinig op te zijn. We vertrouwen onze leerlingen daarin. 

Door cultuureducatie ontwikkelen 
kinderen hun talenten en leren zij de 
waarde van kunst te begrijpen. Kunst 
zorgt voor historisch besef en daagt 
leerlingen uit om een creatieve, on-
derzoekende houding te ontwikkelen. 
Als voorloperschool op het gebied van 
cultuureducatie binnen de gemeen-
te Heusden werken we samen met 
Trefpunt Heusden. In ons Vlechtwer-
katelier komen de leerlingen in aanra-
king met allerlei kunstdisciplines zoals 
bijvoorbeeld muziek, dans, drama 
en film. Antonia Grosinger werkt als 
Europese vrijwilliger in onze school. 
Ze komt uit Oostenrijk en leert onze 
leerlingen veel over muziek en kunst.

Ik vind het belangrijk dat kinde-
ren zich ook expressief kunnen 
uiten in kunst. Door met groep-
jes kinderen aan de slag te gaan 
met tekenen en muziek merk 
je dat kinderen loskomen, hun 
gevoel leren uiten en leren om 
zelf keuzes te maken hoe ze iets 
willen gaan aanpakken.  

Antonia Grosinger, 
Europees vrijwilliger

Cultuuronderwijs is super!

“
“Antonia

Veilig & vertrouwd
Op onze school voelen leerlingen zich veilig. We gaan respectvol met elkaar om en 
alle leerlingen leren om samen conflicten op te lossen. De school is voor ons een 
vertrouwde plek, waar we werken met de ‘Vreedzame school’ methode. Elke dag 
geven we met positiviteit en plezier invulling aan goed onderwijs!

“Iedere week mag ik samen 
met een aantal andere kinderen 
extra Engels doen bij juf Marjo. 
Dat is superleuk, want ik ben 
heel goed in Engels en dan kan 
ik nog beter worden. Vooral de 
Engelse spelletjes vind ik erg 
leuk om te doen.”
Syenna, leerling groep 5

Gastvrij & gezien
Wees welkom, onze deur staat open! 
In onze ogen zijn we het meest gast-
vrije Kindcentrum in de omgeving. 
Gastvrij zijn leren we ook aan onze 
leerlingen! We vinden het boven-
dien ontzettend belangrijk dat iedere 
leerling wordt ‘gezien’. Ons team heeft 
oog voor iedere leerling en zijn of haar 
unieke talenten en behoeften. 

Groen & gezond
Gezond eten en bewegen; zo blijf je 
fit! En wie lekker in zijn vel zit, leert 
makkelijker. Daarom besteden we 
veel aandacht aan gezond leven. Bij 
ons smult iedere leerling van gezonde 
10-uurtjes. En daarna spelen onze 
leerlingen graag op ons natuurlijke 
schoolplein, vol klimbomen, keien, 
zand en water. Ook geven we lessen 
in onze moestuin of leren we alles 
over zwerfvuil. Ons schoolplein is zo 
leuk, dat veel leerlingen er ook na 
school nog even blijven spelen! 

We hebben een keileuk 
schoolplein met een voet-
balveldje en een boomhut. 
In de zomer hebben 
we dijken en dammen 
gebouwd in de zandbak 
met de waterpomp en we 
hebben konijnen waar we 
zelf voor zorgen. 
Sara, leerling groep 6

Klaar voor de 
21ste eeuw!
Naast kennis vergaren en de verwer-
king ervan vinden we het verwerven 
van vaardigheden en competenties 
ook belangrijk. 
Een kritische denkhouding, oplossings- 
gericht denken, creatief denken, vaar-
dig communiceren, samenwerken, 
geletterdheid en sociale, culturele 
en ICT-vaardigheden helpen onze 
leerlingen om een succesvolle plek in 
onze samenleving te krijgen. Daarom 
werken we met Jeelo. 

De Jeelo projecten gaan uit van de 
volgende pijlers: samen leven, samen 
werken en zelfstandig leren. 

Scan hier de QR code en bekijk wat 
we doen met Jeelo.

“Kinderen in ontwikkeling scoren uiteenlopend met hun competenties. Het 
unitonderwijs sluit veel beter hier op aan doordat kinderen makkelijker aan 
kunnen sluiten bij het niveau wat bij ze past zonder fysiek van groep te hoeven 
wisselen. Ook voor leerkrachten is het makkelijker groepsdoorbrekend te 
werken waardoor kinderen makkelijker uitleg krijgen passend bij hun behoefte. 
Wat mij betreft een hele fijne methodiek die leerkrachten en kinderen meer in 
hun kracht zet.” 
Gert Jan Brok, Vader van Tim (7 jaar) en Mike (9 jaar).

“Je kunt lekker 
doorwerken aan je 
plusdoelen!” 
Micah, leerling groep 8
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Het team van Kindcentrum De Vlechter.

Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat een kind 
lekker in zijn vel zit. Dit betekent dat je als leerkracht 
een kind goed moet kunnen ondersteunen in zijn sociaal 
emotionele ontwikkeling. Het team van De Vlechter be-
staat uit teamleden die allemaal een sterk pedagogisch 
klimaat neerzetten in hun klas. De fijne, respectvolle 
sfeer is meteen voelbaar en merkbaar als je de school 
binnen komt. De kunst van het lesgeven zit bij het team 
van De Vlechter in hun vingers! Dat kan ook haast niet 
anders met een team waarvan zeker de helft van het 
personeel naast de reguliere opleiding tot leerkracht een 
masteropleiding hebben afgerond.

Het team van basisschool De Vlechter: 
gezellig, bekwaam, behulpzaam en       voor kinderen!

“De Vlechter is voor mij de leukste 
school om te werken. Er gebeuren 
hier veel leuke dingen, die mijn werk 
uitdagend maken.”
Wout de Jong, 
unitleider bovenbouw

Een team wat als een warm bad aanvoelt! 
Bruisend en lachend zie ik de leerkrachten 
de gang oplopen en de kinderen met een 
glimlach en een “goedemorgen” begroe-
ten. Ik ervaar tijd voor zowel het kind als 
ouder(s). Er is aandacht en tijd voor de 
belevingswereld van mijn kinderen. Ze 
worden serieus genomen en er is gesprek. 
Ik ervaar dat ik met mijn vragen en be-
levingen terecht kan bij het team van de 
Vlechter en dat er ook daadwerkelijk iets 
mee gedaan wordt. Kortom, er wordt alles 
aan gedaan om het leerklimaat voor de 
kinderen te waarborgen.  
Sarah en Richard Sleegers, 
ouders van Nora (6 jaar) en Joris (8 jaar).

Op onze school vinden we het belangrijk om met 
ouders samen te werken. Ouderbetrokkenheid zorgt 
voor saamhorigheid, draagvlak, sfeer en plezier. 
Zonder hulp van ouders kan onze school niet goed 
functioneren. 

Wat doen ouders?
Er is een oudervereniging die het sinterklaas-, 
kerst- en paasfeest organiseert. Ook wordt er een 
schoolreis en een BBQ georganiseerd. Als je als 
ouder enthousiast bent en wilt helpen, dan ben je 
zeker welkom om mee te doen!
In de medezeggenschapsraad kun je als ouder 
met personeelsleden meedenken en beslissen 
over allerlei (inhoudelijke) zaken voor ons kindcen-
trum. Zoals bijvoorbeeld de keuze van een nieuwe 
lesmethode, het vaststellen van het vakantieroos-
ter, verbeteringen in onderwijs en opvang. 
De medezeggenschapsraad kijkt kritisch naar 
het voorgestelde personeelsbeleid, de begroting, 
lesmethodes, schoolveiligheid en meerjarenbeleid. 
Kortom een breed terrein aan onderwerpen.

Iedere groep heeft een eigen klassenouder. 
De klassenouder ondersteunt de leerkracht in de 
communicatie met de andere ouders. Als er bij-
voorbeeld een uitstapje wordt georganiseerd dan 
helpt de klassenouder bij het vinden van voldoen-
de ouders die kunnen rijden naar de excursie.
In de unit onderbouw ondersteunen dagelijks ou-
ders bij het leren lezen; de leesouders begeleiden 
een klein groepje leerlingen bij het aanvankelijk 
leesproces.

Ouder-kindgesprek
Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen zelf 
worden op school betrokken bij de ontwikkeling van 
het kind. We gaan met de ouders en hun kind in 
gesprek over het rapport tijdens de zogenaamde 
10-minuten gesprekken. Daarin wordt besproken 
aan welke doelen het kind de komende periode 
gaat werken en worden er afspraken gemaakt hoe 
deze doelen bereikt gaan worden. In de loop van het 
schooljaar zijn er meerdere contactmomenten om met 
elkaar de ontwikkeling van de leerling af te stemmen.

Contact via onze app
Kindcentrum De Vlechter heeft een eigen app. Hierin 
plaatst de leerkracht foto’s of berichten, zodat ouders 
goed geïnformeerd zijn. Ook is er ruimte in deze app 
voor ouders om vragen te stellen. Zo is het mogelijk 
om snel contact met elkaar te maken.

Ouders zijn belangrijk op De Vlechter
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“Je kunt bij onze kinderopvang 
terecht vanaf 0 jaar, maar is er 
geen kinderopvang nodig, dan kun 
je natuurlijk ook alleen voor onze 
basisschool kiezen!”

Net zo fijn thuis als thuis, 
sfeervolle opvang voor ieder kind.

Elrieke,
pedagogisch medewerker kinderopvang

Kinderopvang bij 
Kindcentrum De Vlechter
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar
Basisschool De Vlechter en kinderopvang De Vlech-
ter vormen samen één kindcentrum. Door samen 
te investeren in een betekenisvolle en uitdagende 
omgeving geven we alle kinderen optimale kansen en 
ruimte om zichzelf in eigen tempo te ontwikkelen. Van 
baby tot puber kun je dus bij ons terecht! De samen-
werking met basisschool De Vlechter hebben wij hoog 
in ons vaandel staan. Zo stemmen wij onze pedago-
giek met elkaar af en maken we gebruik van elkaars 
personeel. Kortom, binnen ons kindcentrum werkt 
opvang en onderwijs samen vanuit dezelfde waarden

Lia van Nieuwenhuijzen

Ontmoet onze manager

Buitenschoolse opvang
Als kinderen hier al voor schooltijd komen, kunnen ze 
heerlijk gaan spelen of nog even rustig verder wakker 
worden. De contacten met de school zijn heel goed. 
Voor schoolgaande kinderen is het fijn dat ze na 
schooltijd niet te maken krijgen met andere regels, of 
op en neer moeten reizen naar een andere locatie. 

De vertrouwdheid en continuïteit worden door zowel 
kinderen als ouders als zeer prettig ervaren. We 
bieden leuke activiteiten aan na school, maar veel 
kinderen vinden het ook heerlijk om buiten te spelen 
op ons plein. De waterpomp en het klimhuis zijn daar-
bij zeer favoriet!

Peuterspeelzaal
Vanaf 2 jaar zijn kinderen van harte welkom op onze 
peuterspeelzaal.
Kies je ervoor om hierna naar de basisschool De 
Vlechter te gaan? Dat zou een goede keus zijn, 
omdat de overgang naar de kleutergroep minder 
groot is voor kinderen wanneer ze in hun vertrouwde 
omgeving blijven. 

Ik voel me als een vis in het 
water. Het bieden van veiligheid 
staat voor kwaliteit. 
Marja
pedagogisch medewerker kinderopvang

Ik ben Lia, moeder van 2 kinderen en oma van 2 
kleinkinderen. Die ervaring is een groot voordeel, 
omdat het mij helpt in het begrijpen van de kinderen 
die hier komen. Samen met Marja Thur en Elrieke 
Delissen werk ik met veel plezier op Kindcentrum De 
Vlechter. Drie vaste gezichten, dat is vertrouwd voor 
de kinderen. Alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar 
zitten bij elkaar. Zo leren we kinderen al op jonge 
leeftijd dat ze elkaar mogen helpen en dat ze met 
elkaar kunnen spelen. Deze verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid vinden we belangrijk. Het maakt onze 
opvang ook uniek. We hebben een mooi huis waar 
kinderen heerlijk kunnen spelen. Ook zijn er bedden 
en is er een gezellige was- en plasruimte. Kan een 
kind al zelf eten? Dan maken we graag het avondeten 
voor kinderen warm, zodat ze op tijd kunnen eten als 
papa of mama een dagje wat later zijn. Wilt u meer 
weten over onze kinderopvang of een kijkje komen 
nemen bij de peuterspeelzaal? U bent van harte 
welkom!

Lia van Nieuwenhuijzen, 
manager kinderopvang.



Als ouder ben je niet de enige die zich 
bezighoudt met de ontwikkeling van 
je kind. Naast thuis, brengen kinde-
ren namelijk enorm veel tijd door op 
school en op de opvang. Ook leraren, 
pedagogisch medewerkers en andere 
medewerkers van kindcentra hebben 
een grote rol in de opvoeding en ont-
wikkeling van ieder kind.

Bij onze kinderopvang staan we náást 
de ouder(s) en andere verzorger(s) 
waar het gaat om de ontwikkeling. 
Daarbij is oog voor de behoefte van 
ieder kind, maar ook voor de behoefte 
van de ouders. We denken mee, advi-
seren en ontzorgen waar dat kan. We 
kunnen dan ook met trots zeggen dat 
we een volwaardige partner zijn in het 
opgroeiproces van je kind.

Lia van Nieuwenhuijzen

Dagopvang 
Voordelen van Kinderopvang De Vlechter

Een plek in de buurt waar alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar zich 
welkom en thuis voelen.
We zijn open van ’s ochtends vroeg tot aan het avondeten. 
Kinderen kunnen bij ons spelen, sporten en chillen op een veilige plek met 
vertrouwde volwassenen.
Een plek waar ieder kind gezien, begrepen en gekoesterd wordt. Waar een 
kind zich kan ontwikkelen en talenten ontdekt worden. 
Een kleinschalige kinderopvang waar we kinderen antwoord geven op hun 
vragen en meegaan in hun wensen. 
Kinderopvang op maat, passend bij ieder kind.

Onze openingstijden
BSO (buitenschoolse-opvang) 7.30 tot 18.30 uur
Dagopvang 7.30 tot 18.30 uur
Peuterspeelzaal  8.30 tot 12.00 uur

Tijdens de schoolvakanties is opvang ook mogelijk. 
Informeer voor de mogelijkheden.

Onze tarieven
BSO (buitenschoolse-opvang) Netto vanaf 49 cent per uur
 Bruto 7,25 per uur

Dagopvang Netto vanaf 40 cent per uur
 Bruto 8,25 per uur

Peuterspeelzaal Netto vanaf 33 cent per uur
 Bruto 8,17
   
   
De nettoprijzen zijn inclusief luiers, fruit en de lunch en afhankelijk van 
het inkomen van de ouders en het soort contract.

Partner in opgroeien
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Kindcentrum De Vlechter 
(basisschool en kinderopvang in één gebouw)
Constantijn Huygensstraat 1
5251 LW Vlijmen
Tel:073-5184344 

Directeur basisschool De Vlechter: 
Dominique Habraken
Manager kinderopvang De Vlechter:
Lia van Nieuwenhuijzen

E-Mail: info@kcdevlechter.nl 
FaceBook: www.facebook.com/kcdevlechter
www.kcdevlechter.nl

Belangrijke weetjes

In 2019 kregen onze leerlingen van groep 8 dit advies:

Toekomst van Kindcentrum 
DE VLECHTER

Waar willen we over vier jaar 
staan? 
Dit is de vraag waar alle scholen en 
kinderopvangcentra in Nederland zich 
op dit moment mee bezighouden. 
Voor onze school heeft dit alles te 
maken met de komende schoolplan 
periode. Ook op onze school zijn we 
hierover aan het nadenken. We doen 
dit in het team, maar ook met de 
ouders van de MR.

Samenbrengen, 
samen leren
Het mooie van Kindcentrum De Vlech-
ter is dat onze ouders, kinderen en 
medewerkers staan voor samenbren-
gen en samen leren. De leerlingen van 
groep 8 vinden het soms heerlijk, als 
er tijd voor is, om even bij de kinder-

opvang te gaan spelen met de aller-
kleinsten. De manager van de kinder-
opvang, Lia, is ook coördinator van de 
unit onderbouw op de basisschool. 
Leerlingen maken zo een vertrouwde 
stap naar de basisschool. Iedereen 
kent elkaar. Ouders, maar vooral ook 
de kinderen en leerlingen maken snel 
onderdeel uit van de vlecht. Een mooie 
vlecht die bindt en verbindt. Met elkaar 
vlechten aan de toekomst van leerlin-
gen is een krachtig onderwijsconcept, 
waar we graag nog meer ouders, 
kinderen en leerlingen in mee willen 
nemen. 

Als u geïnteresseerd bent geraakt, 
bezoek dan onze open ochtenden of 
maak een afspraak met Dominique of 
Lia voor meer informatie. Aanmelden 
kan ook bij hen.

“ “Door het continurooster merk ik dat er meer rust is als mijn kind 
thuis is. We hoeven dan even helemaal niets meer en dat is fijn.”
Joyce Lutgens, moeder van Djoy (5 jaar)

Basisschool De Vlechter 
hoort bij de Leijestroom 

Bezoek de website op 
www.leijestroom.nl

Kinderopvang De Vlechter 
hoort bij Ons Kindbureau

Bezoek de website op 
www.onskindbureau.nl

Schooltijden

Schooltijden (continurooster)
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 14.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag  8.30 - 12.30 uur


