waarom naar MiNi’s
• Dagopvang vanaf 7.00 u
• Opvang inkopen per half uur of per dagdeel
• Gediplomeerd personeel
(incl. BHV en kinder EHBO)
• Wij voldoen aan het 4-ogen beleid en
wet kinderopvang
• Huiselijke omgeving (alles gelijkvloers)
• Eén verticale groep met vaste leidsters
• Twee keer per jaar bespreking kindobservaties
met ouders
• Blijf op de hoogte middels onze nieuwsbrief
• Krabbelboek voor ieder kind
• We spelen graag buiten
• Oudercommissie en
gezamenlijke uitstapjes

meer info over MiNi’s
Meer informatie vind je op
www.kinderopvangminis.nl.
Uiteraard mag je ons bellen of
mailen voor een eerste kennismaking
en rondleiding bij MiNi’s.
MiNi’s
Deweverstraat 13, 6361 BX Nuth
Telefoon 045 75 03 696
info@kinderopvangminis.nl
www.kinderopvangminis.nl

MiNi’s T 045 75 03 696 www.kinderopvangminis.nl

hallo kindjes, welkom bij kinderopvang MiNi’s!

even voorstellen..

educatieve methode

Activiteiten

uk en puk

Naast de begeleide activiteiten vinden wij

Wij zijn Minouk Meertens en

(Voor- en vroegschoolse educatie

het ook belangrijk dat de kinderen zelf

Nicolle Bronckers, twee bevlogen en

methode) ‘Hallo, ik ben Puk. Hoe heet jij?’

tot spel komen. De huiskamer biedt o.a.

ervaren dames met een pedagogische

Puk is de vrolijk gekleurde handpop en

ruimte aan: ravothoek, babyhoek, huishoek,

achtergrond.

speelkameraadje uit Uk en Puk. Samen

leeshoek en een constructiehoek.

met Puk beleeft je peuter herkenbare
Sinds 2 mei 2011 zijn wij de

situaties bv ziek zijn, ijsjes kopen, ruiken

In onze eigen tuin kunnen de kinderen

trotse eigenaars van ons kleinschalig en

& proeven. Op deze manier lokt Puk reacties

lekker buiten spelen met het buitenspeelgoed.

huiselijk kinderdagverblijf MiNi’s. Voor

uit die gunstig zijn voor diverse vaardigheden

Ook gaan wij graag op pad met onze luxe

kinderen van 6 weken tot 4 jaar bieden

zoals taalontwikkeling, grove & fijne

bolderkar. We ondernemen uitstapjes naar

wij een vertrouwde en veilige dagopvang.

motoriek, rollenspel, emotionele en sociale

bv de bibliotheek, de speeltuin, het park

Persoonlijke aandacht voor kind én ouder

ontwikkeling van je kind. Doordat op vele

en de winkel.

binnen een huiselijke sfeer staat bij ons

gebieden wordt ingespeeld, creëert deze

centraal. Op deze wijze kunnen wij tevens

methode een stevige basis voor het

meegaan in de ontwikkelingen van thuis.

basisonderwijs.

MiNi’s voldoet aan alle eisen van de

Wat wij erg belangrijk vinden:

controlerende instanties zoals brandweer,

je MAG meedoen, maar er MOET niets.

gemeente, arbeidsinspectie en GGD.

