Aantal weken
opvang per
jaar

U heeft het hele
jaar opvang nodig.

U wilt 3 vakantieweken
flexibel kunnen opnemen
zonder opvang.

en boek een
rondleiding!

UN1EK.nl

Bekijk al
onze locaties op

Bekijk al oze locaties op UN1EK.nl
en boek een rondleiding!

www.UN1EK.nl

U kunt altijd bij ons terecht voor meer
informatie of het maken van een afspraak.

T 010 - 435 56 11

DAGOPVANG

Buitenschoolse opvang

U wilt alleen
opvang tijdens
de schoolweken.

U kiest voor:

U wilt
voorschoolse opvang

U wilt
naschoolse opvang

U wilt
vakantieopvang

U kiest voor:

U kiest voor:

Welke
dagen?

Welke
dagen?
U heeft wisselende
werkdagen en wilt
graag flexibele
opvang.

U kiest voor:

U heeft tijdelijk werk
en wilt graag tijdelijke
opvang.

Flexibele opvang

Tijdelijke opvang

U heeft vaste werkdagen en vaste
werktijden.

Opvang op vaste dagen

Welke
tijden?

U kiest voor:

Speciale
wensen?

U kiest voor:

U kiest voor:

U heeft wisselende
werkdagen en
wilt graag
flexibele voor- en
naschoolse opvang.

U heeft tijdelijk
werk en wilt graag
tijdelijke voor- en
naschoolse opvang.

U heeft vaste werkdagen en vaste
werktijden.

Flexibele voor- en
naschoolse opvang

Tijdelijke voor- en
naschoolse opvang

Opvang op
vaste dagen

Voordeelpakket
(12 weken
vakantieopvang)
Flexibelpakket
(3-, 6- of 9-wekenpakket)
Incidenteel pakket

Welke
tijden?
U wilt opvang
voor hele of halve
dagen.

U wilt opvang voor
een (korter) deel van
de dag

Uw werk begint
vroeg en u bent laat
thuis.

Hele/halve dagopvang

Opvang in blokken of
Peuterspeelzaal

Verlengde opvang

U wilt graag een
keertje ruilen
van dag(deel).
Gratis ruilen

U heeft een dagje
extra opvang
nodig.
Extra opvang

Welkom bij UN1EK!

U zoekt een andere
vorm van opvang?

Gastouderbureau

U kiest voor:

Sportieve
opvang?

U kiest voor:

Uw werk begint
vroeg. U wilt graag
dat uw kind ontbijt
op de opvang.

Op woensdag bent u
eerder thuis.

Verlengde opvang

Korte naschoolse opvang

U wilt naschoolse
opvang in combinatie
met sport.

U wilt naschoolse
opvang in combinatie
met zwemles.

BSO-sport

BSO-zwemles

Bekijk de
opvang en
tarievenbrochure
op: UN1EK.nl

Welkom bij UN1EK!

UN1EK IKC

Wat is een integraal kindcentrum?

Een overzicht van onze
opvangmogelijkheden
voor kinderen van 0 - 13 jaar

Bel onze klantenservice: 010 - 435 56 11 of kijk op www.UN1EK.nl

Wat is een integraal kindcentrum?
3-6
6-8
We gaan met de peuters
regelmatig op bezoek bij
de kleuters en andersom.
We benaderen peuters
en kleuters op dezelfde
manier en werken
met dezelfde thema’s
en activiteiten; een
doorgaande lijn.

Op de basisschool leren
kinderen ook van en
met elkaar. We zorgen
ervoor dat ieder kind de
aandacht en ondersteuning
krijgt dat het nodig heeft
om zijn/haar kwaliteiten
en talenten te ontwikkelen.

2-4

4-13
In de peuterspeelzaal kunnen kinderen
samen puzzelen, zingen, knutselen en
spelen in hoeken. Van spelen met zand
en water leer je rekenen en schrijven! Een
goede voorbereiding op de basisschool.

0-4
8-13

Bij de hele dagopvang
worden kinderen goed
verzorgd. Zij kunnen samen
met andere kinderen heerlijk
binnen en buiten spelen en
zich ontwikkelen.

Binnen- en buitenschools leren:
op school en bij de buitenschoolse
opvang vullen lessen, projecten
en excursies elkaar aan. Zo leer je
meer op verschillende manieren.

Bekijk
onze locaties op
UN1EK.nl

en boek een
rondleiding!

Eén leiding, één team,
één pedagogische visie,
een christelijke
identiteit, één beleid
en één of meer
multifunctionele
gebouwen of ruimtes.

Kinderen van 0 - 13 jaar
worden via doorgaande
ontwikkelings- en leerlijnen
gevolgd. Zij mogen hun
talenten en kwaliteiten
ontdekken en in de volle
breedte ontplooien.

Ieder IKC heeft een
UN1EK profiel en
specifiek aanbod:
- Techniek
- Kunst
- Natuur
- Sport
- Muziek - Taal
- Kanjer - Gezond

Onze IKC’s zijn 52 weken
per jaar open van
7.30 - 18.30 uur.
U kiest zelf uit ons
aanbod van opvang
en onderwijs.

