Voor uitgebreide informatie zie:
www.beertjepuk.nl

Postadres:
Bulderweg 1
3953PA Ermelo
E-mail: info@beertjepuk.nl

Bezoekadres:
Arendlaan 36
3852SC Ermelo
Tel: 0341-563370

Locaties:
Beertje Puk
Bulderweg 1
Ermelo

De Grote Beer
Zwaluwstraat 1
Ermelo

De Bruine Beer
De Wetstraat 8-10
Ermelo

De Panda Beer
Amanietlaan 9
Ermelo

Kijk ook eens op onze Facebook pagina

Voor flexibele opvang en ruime
openingstijden

Waarom Kinderdagcentrum Beertje Puk

De locaties

De doelstelling van Kinderdagcentrum Beertje Puk is kinderen in de
leeftijd van 6 weken tot 13 jaar op een verantwoorde wijze opvang,
verzorging en begeleiding te bieden.
Ons Kinderdagcentrum wordt gekenmerkt door kleinschaligheid waar
veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. De kleinschaligheid
zorgt ervoor dat met ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte
gewerkt kan worden.

De dagopvanglocatie Beertje Puk bestaat uit drie groepen: Knabbel, Babbel
en Pluto. De dagopvanglocatie De Grote Beer heeft één groep genaamd
Goofy. De peutergroep Goofy is gehuisvest in de OBS de Arendshorst in
verband met de doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs. Zo kunnen de
kinderen wennen aan het “naar school gaan”.

Wat zijn de voordelen van Kinderdagcentrum
Beertje Puk













Open van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.
52 weken per jaar geopend.
Verlengde opvang mogelijk vanaf 6.45 uur.
Flexibel opvang.
Peuteropvang van 8.30 uur tot 11.30 en van 13.00 uur tot 15.00
uur.
Brengen en halen van de kinderen wanneer het u uitkomt.
Dagen inhalen tot een half jaar.
Mogelijkheid van wisseling van dagen.
‘s Morgens ontbijt voor kinderen die voor 8.00 uur gebracht worden.
‘s Avonds is er de mogelijk dat de kinderen bij ons eten.
Drinken, fruit en lunch inbegrepen.
Brengen en halen van de kinderen naar b.v. sporten, zwemles,
muziekles enz.(hier zijn geen extra kosten aan verbonden).

Kinderdagcentrum Beertje Puk heeft naast de dagopvang, drie locaties voor
de buitenschoolse opvang voor de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In de locatie
De Grote Beer, gevestigd in de OBS de Arendshorst zijn twee BSO groepen
waar de kinderen van de scholen in west, centrum en buitengebied worden
opgevangen. In de locatie De Bruine Beer, gevestigd in de RK Prins Willem
Alexander school worden de kinderen uit zuid opgevangen.
De locatie De Panda Beer is gevestigd in de Amaniet. Onder deze locatie
vallen de scholen in oost.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij de BSO, daarom
vormen sport, spel en creativiteit de basis van onze programma’s en
activiteiten. Wij verzorgen sport en spel op onze locatie De Grote Beer.
Dit kan overdekt en op ons sportveld. Daarnaast werken wij samen met
diverse sportverenigingen en organiseren themaweken waarbij sport en
spel centraal staan.

