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Kinderdagverblijf ‘t..huys verzorgt  al 18 jaar kinderopvang in 
Kaatsheuvel en luistert  goed naar de wensen van haar klanten.  
  

• Dag opvang Dag opvang Dag opvang Dag opvang     
• Verlengde ochtendopvangVerlengde ochtendopvangVerlengde ochtendopvangVerlengde ochtendopvang    
• Flexibele dagopvangFlexibele dagopvangFlexibele dagopvangFlexibele dagopvang    
• Na schoolse opvang (4 tot 12Na schoolse opvang (4 tot 12Na schoolse opvang (4 tot 12Na schoolse opvang (4 tot 12    jaar)jaar)jaar)jaar)    

 
Kinderdagverblijf ‘t..huys streeft erna om bij al haar kinderopvang 
capaciteiten verantwoorde kinderopvang te bieden. Het welzijn van het 
kind staat hierbij centraal.  
 
Verlengde ochtendopvang:Verlengde ochtendopvang:Verlengde ochtendopvang:Verlengde ochtendopvang:    
Onder verlengde ochtendvang verstaan wij opvang van kinderen van 0 
tot 4 jaar., van 07.30 tot 15.00 uur. Tot op heden is de dagverdeeld in twee 
dagdelen van 5 uur. Dit bespaart een ouder naschoolse opvang voor de Dit bespaart een ouder naschoolse opvang voor de Dit bespaart een ouder naschoolse opvang voor de Dit bespaart een ouder naschoolse opvang voor de 
schoolgaande jeugd.schoolgaande jeugd.schoolgaande jeugd.schoolgaande jeugd.     
Dit wil zeggen dat ouders met schoolgaande kinderen en kinderen van 0 
tot 4 jaar in staat worden gesteld hun werkuren uit te smeren over 
meerdere dagen. Deze werkuren vallen allen onder schooltijd.  
Het aantal opvang uren voor uw kind van 0 tot 4 jaar blijft hiermee 
beperkt.  
 
Als ouder die werkt,  voorkomt dit stress tussen 17.00 en 19.00 uur.  Doordat 
de kinderen eerder opgehaald worden voorkomt u file rijden en houdt u 
meer tijd over voor het voorbereiden van het avond eten en het 
verzorgen van uw kinderen. 
Hierdoor ontstaat er tijd voor het gezin om op doordeweekse dagen  
samen leuke dingen te doen zoals het bezoeken van een sportclubje of 
het afspreken met een vriendje.   
 
Flexibele opvang:Flexibele opvang:Flexibele opvang:Flexibele opvang: 
Onder flexibele opvang verstaan wij het opvangen van uw kind voor 
vaststaande dagdelen, verspreid over verschillende dagen. Deze 
vaststaande dagdelen zijn de ochtend (van 7.30 tot 13.00 uur) en/of de 
middag (van 13.00 tot 18.30 uur).  
De kinderen worden dan volgens uw  werkrooster ingepland op de 
stamgroep.  Als ouder dient u dit werkrooster 4 weken van te voren 
kenbaar te maken.  
 
Voorbeeld: een week komt u kind op de dinsdagochtend en middag (twee 
dagdelen). De volgende week komt uw kind op de donderdagochtend en 
de vrijdagochtend (wederom twee dagdelen). 
 
 



3333        Kinderdagverblijven fam. Mensink.Kinderdagverblijven fam. Mensink.Kinderdagverblijven fam. Mensink.Kinderdagverblijven fam. Mensink.    

 3

 
 
Alle overige informatie omtrent kinderopvang en het aanmelden, vind u in 
ons boekje kinderopvang informatiekinderopvang informatiekinderopvang informatiekinderopvang informatie. Deze is te downloaden van de 
website op het volgende adres: http://www.kinderdagverblijfthuys.nl 
Of eventueel via de post aan te vragen op het correspondentieadres: 
 
Fam. Mensink 
Vossenbergselaan 13 
5171 CA 
Kaatsheuvel 
 
Voor eventuele vragen kunt u ons altijd bellen: 
Tel: 0416-276869 / 0416-283792 (tussen 07.30 en 18.00 uur) 
 
Of mailen: 
Mailadres: thuys@home.nl 
 
 
 


