Welkom bij Happy Kids Almere!
Wat bieden wij:
Een tweede huis voor uw kind van 0 t/m het einde van basisschooltijd
Een geborgen en prettige plek waar uw kind zich snel thuis en veilig zal voelen.
De ruimte voor het om zich optimaal te ontwikkelen in een uitdagende omgeving,
die vergelijkbaar is met de thuissituatie.
Geborgenheid en gezelligheid, gezond eten en een plek voor u kind om te spelen
en zich te ontwikkelen onder begeleiding van onze liefdevolle pedagogisch
medewerkers.
Respect voor normen en waarden, voor cultuur en geloof voor elk individu.
Hanteren en werken volgens wet.
Wij staan klaar voor u en u vragen !

Komt uw kind bij ons spelen?
Neem dan gerust contact met ons op of kom langs (ook zonder afspraak!).

KDV/ BSO Happy Kids Almere
Adres : Edelhertweg 3
1338 EC Almere Buiten
Tel: 036-5462043 / 036-5462044
Website: www.happykidsalmere.nl
Email:happykidsalmere@gmail.com

BSO Happy Kids Almere
Adres: Zonnebloemweg 76 –78
1338 TV Almere Buiten
Tel: 036-5322707 / 06-34405720
Website: www.happykidsalmere.nl
Email: happykidsalmere@gmail.com

Peuterspeelzaal Happy Kids
Wat bieden wij:
Een VVE programma, Uk en Puk. VVE is een educatief progamma voor alle
kinderen m.n de kinderen met een taal en ontwikkelingsachterstand.
Werkende ouders hebben recht op vergoeding peuter opvangtoeslag
via de belastingdienst.
Niet werkende ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de
subsidie van de gemeente.
Werken met VVE programma Uk & Puk die door gediplomeerd pedagogisch
Medewerksters wordt aangeboden.
Bieden uw kind spelenderwijs rijk aan taal aanbod.
Geven , met uw toestemming, een warme overdracht van de peuteropvang naar
de Basisschool van u kind.

Waarom een Peuteropvang?
Samen spelen met leeftijdsgenoten.
Samen spelenderwijs ontdekken.
Samen spelenderwijs ontwikkelen.
Samen leerzame leuke dingen doen.
Spelenderwijs kennismaken met een basisschool.

Peuterspeelzaal Happy Kids Almere ( KSB de Lettertuin )
Zonnebloemweg 68,1338 TV Almere-Buiten

Het Kinderdagverblijf (KDV) bied :
Happy Kids Almere biedt opvang op maat zoals 40,49 of52 weken contract in
overleg met de ouder.
Happy Kids Almere biedt flexibele opvang.
Ruime openingstijden van 07:00 t/m 19:00 en ophaal service in overleg.
Dagelijks verse maaltijden uit eigen keuken, vers fruit ,(melk)voeding en luiers.
Geen schommelende tarieven elke maand vast maandbedrag.
Ervaren professionele medewerkers die werken met Uk & Puk.
Er wordt ,met uw toestemming, een warme overdracht vanuit de Kinderdagverblijf
naar de Basisschool van u kind gegeven.

De Buitenschoolse opvang (BSO) biedt:
Voorschoolse, tussen en naschoolse opvang of een combinatie daarvan.
Contract op maat zoals : 40,49,52 weken contract in overleg .
( inclusief studiedagen, continurooster en vakantiedagen )
Voorschoolse ,tussen en naschoolse opvang of combinatie daarvan.
Geen schommelende tarieven elke maand vast bedrag inclusief alle extra
activiteiten zoals uitstapjes.
Wij hanteren geen extra kosten voor de voorschoolse opvang bij afname van
4 of 5 dagen bso.
Bij afname van een woensdag of vrijdagmiddag is een warme maaltijd uit eigen
keuken inclusief.
Bij afname van een woensdagmiddag is zwemles voor het behalen van zwemdiploma A&B via Happy Kids Almere mogelijk bij zwemschool Aquyara ( wij brengen /
halen de kinderen naar de zwemschool n begeleiden ze tijdens de zwemles. )

