
Eerste	  Brede	  school	  in	  Raamsdonksveer!	  

Kindercentrum	  `t	  Parapluutje	  en	  OBS	  de	  Radonkel	  zijn	  in	  januari	  2015	  met	  elkaar	  in	  contact	  gekomen	  
en	  zijn	  dankzij	  inspanningen	  van	  beide	  organisaties	  in	  de	  overtuiging	  dat	  zij	  door	  samen	  te	  werken,	  
meer	  kunnen	  bieden	  aan	  kinderen,	  ouders	  en	  buurtbewoners.	  Door	  samenwerking	  tussen	  de	  
verschillende	  disciplines	  kan	  beter	  gewerkt	  worden	  aan	  het	  vergroten	  van	  ontwikkelingskansen	  van	  
kinderen	  en	  het	  bieden	  van	  (dag)arrangementen.	  De	  organisaties	  hebben	  één	  ding	  gemeen:	  kinderen	  
en	  ouders	  staan	  centraal!	  

De	  Brede	  school	  is	  in	  het	  centrum	  van	  Raamsdonksveer	  gesitueerd,	  waardoor	  de	  Kinderopvang	  en	  de	  	  
omliggende	  scholen	  een	  belangrijke	  “spil”	  vormen	  	  binnen	  de	  woonwijk.	  De	  kinderen	  die	  naar	  het	  
Kindercentrum	  binnen	  de	  Brede	  school	  gaan,	  zullen	  van	  jongs	  af	  aan	  bekend	  zijn	  met	  het	  
basisonderwijs	  en	  in	  een	  doorgaande	  lijn	  van	  de	  opvang	  naar	  het	  basisonderwijs	  instromen.	  

Kindercentrum	  `t	  Parapluutje	  is	  zeer	  flexibel	  en	  bepaald	  voor	  alle	  vormen	  van	  kinderopvang	  in	  
overleg	  met	  u,	  hoeveel	  uur	  opvang	  u	  voor	  uw	  kind	  nodig	  heeft.	  Daarnaast	  is	  het	  mogelijk	  om	  uw	  
kind(eren)	  vanaf	  een	  halve	  dag	  of	  een	  hele	  dag	  per	  week	  te	  brengen.	  Ook	  kinderen	  die	  om	  de	  week	  
opvang	  nodig	  hebben	  bestaat	  tot	  de	  mogelijkheden.	  

Groepen:	  

Baby/Dreumesgroep	  de	  Kikkervisjes:	  

Wanneer	  uw	  kind	  10	  weken	  is	  kunt	  u	  uw	  kind	  bij	  ons	  brengen	  op	  de	  baby/dreumes	  groep.	  De	  
kinderen	  kunnen	  zich	  in	  de	  groep	  veilig	  ontwikkelen.	  De	  kinderen	  zitten	  in	  een	  groep	  van	  totaal	  8	  
kinderen.	  Zodra	  uw	  kind	  zelfstandig	  kan	  lopen,	  worden	  er	  voor	  de	  dreumesen,	  dreumes	  danslessen	  
georganiseerd.	  Deze	  danslessen	  vinden	  plaats	  in	  de	  gymzaal,	  die	  gelegen	  is	  binnen	  het	  pand.	  	  

Peutergroep	  de	  Kikkervriendjes:	  

Wanneer  uw  kind  2.4  jaar  is,  gaat  het  mee  doen  aan  ons  peuterprogramma.  Het  programma  
houdt  oa  in  dat  er  dagelijks  activiteiten  met  de  kinderen  worden  gedaan  die  passen  bij  de  
ontwikkelingsfase  waarin  de  kinderen  zich  bevinden.  Zo  zijn  er  danslessen  speciaal  gericht  
op  peuters,  bieden  wij  de  peuters  peutergym  aan  en  worden  er  onder  begeleiding  materialen	  
en	  activiteiten	  aangeboden	  die	  passen	  bij	  hun	  leeftijd	  en	  als	  voorbereiding	  op	  de	  basisschool.	  Ook	  zal	  
de	  zelfredzaamheid	  gestimuleerd	  worden.	  Denk	  hierbij	  aan	  het	  zelf	  aan	  en	  uitkleden,	  
zindelijkheidstraining,	  jasjes	  aan	  en	  uit	  etc.	  	  

BSO	  de	  Kikkers:	  

Kinderen	  in	  de	  leeftijd	  van	  4	  tot	  12	  jaar	  kunnen	  bij	  BSO	  de	  Kikkers	  	  voor-‐school,	  na-‐school	  en	  tijdens	  
de	  schoolvakanties	  terecht.	  


