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 Zo vertrouwd 
en zo veel 
   te beleven!

KOM
BIJ ONS 
KIJKEN!

Voorkant



Vanaf 10 weken is je kind bij ons van harte welkom. Onze 
kinderdagverblijven vind je in de verschillende wijken van 
Oegstgeest, samen met onze kindercentra voor peuteropvang 
en buitenschoolse opvang. Als je kind vier jaar wordt, is het 
maar een kleine stap naar school en bso.

Zwanger
Zodra je drie maanden zwanger bent, kun je je kind 
aanmelden bij een van onze kinderdagverblijven via 
www.sko-oegstgeest.nl.

Veilig en vertrouwd
We vangen je kind op in een eigen groep met vaste 
pedagogisch medewerkers. Zo raakt je kind snel 
vertrouwd. Iedere dag heeft een vast ritme: dat is 
prettig en herkenbaar. 

‘Elke dag een
     warm welkom!’

Binnenkant links



Buitenspelen
In onze avontuurlijke en 
groene buitenruimtes hebben 
we voor de allerkleinsten een 
rustig plekje in het gras voor 
ontdekken, voelen en ervaren. 

Halve dagopvang
Op woensdag en vrijdag bieden 
wij ook halve dagopvang.  
Dit is mogelijk in combinatie 
met tenminste één hele dag 
opvang in de week.

Samen
Een goede samenwerking 
tussen onze pedagogisch 
medewerkers en ouders krijgt 
bij ons veel aandacht. Bij het 
halen en brengen maken we 
altijd tijd voor een gesprek. 

SKO-app
Via de SKO-app delen we  
belevenissen en foto’s van je 
kind. Zo blijf je altijd betrokken 
en op de hoogte!

‘Van jongs af aan ontdekt je
 baby de wereld om zich heen.’

Wennen
Voor het eerst naar het kinderdagverblijf  
is best spannend, voor je kind en voor jou.  
Daarom geven we jullie graag alle tijd en  
aandacht die nodig is om aan onze opvang  
te wennen en om elkaar te leren kennen.  
Wij geven je het vertrouwen dat je kind bij ons 
in liefdevolle en zorgzame handen is. 

De groep
De groepsruimtes zijn licht, overzichtelijk en ruim 
ingericht met verschillende doe- en rusthoeken. 
Er is veilig en uitdagend spelmateriaal voor zowel 
de allerkleinsten, als voor het oudere kind.

Ontdekken en ontwikkelen
Van jongs af aan ontdekt je baby de wereld om 
zich heen. Door te bewegen, te onderzoeken 
en te ontdekken wat hij of zij zelf al kan. Bij 
de wat oudere kinderen wordt taal, met elkaar 
spelen en van elkaar leren steeds belangrijker. 
Zo bereiden we je kind - spelenderwijs - voor 
op de basisschool.

Binnenkant midden



Altijd in de buurt
SKO is al meer dan 25 jaar dé 
kinderopvang in Oegstgeest. 
Met 9 kindercentra verspreid 
over Oegstgeest zitten wij 
altijd bij jou in de buurt!

Onze pedagogisch
medewerkers
Bij SKO werken we met ge-
kwalificeerde medewerkers. 
Zij doen hun werk met liefde, 
plezier en enthousiasme. Alle 
pedagogisch medewerkers 
worden in hun werk begeleid 
door een hbo-opgeleide peda-
gogisch coach. Met continue 
scholing en specifieke kennis 
over dagopvang werken zij 
vanuit ons pedagogisch beleid.

Tevreden ouders
Onze ouders vinden SKO een betrouwbare en 
professionele partner. Bij SKO voelt je kind zich 
veilig en vertrouwd. Dat blijkt ook uit onze hoge 
klanttevredenheid.

Zonder winstoogmerk
Wij zijn een stichting en werken zelfstandig,  
onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Zo kunnen 
we hoge kwaliteit bieden voor een vriendelijke prijs.

Duurzaam en gezond
Een gezonde en duurzame omgeving… dat is 
waar we voor staan! Door altijd bewust bezig te 
zijn met een gezond leefklimaat, gezonde voeding 
en duurzaam gedrag.

         ‘Al meer dan 25 jaar
     dé kinderopvang
              in Oegstgeest!’

Binnenkant rechts



Waar vind je ons?

Dagopvang
Het Kindercircus
De Kindervlinder
Het DOK

Peuterspeelzalen
Basje (Het Kindercircus)
Guusje, Montessori peuter-
groep en Startklas (Uit&Thuis)
Kraaiennest (Het DOK)

Buitenschoolse opvang 
De Buren
Uit&Thuis
De Waaghals
Vuur&Vlam
Toptieners
De Vrije Vogels
Het Clubhuis
Het DOK

Kom bij ons kijken!
We laten je graag onze kinderdagverblijven  
zien. Vraag een rondleiding aan via  
www.sko-oegstgeest.nl of bel ons voor een 
afspraak.

Openingstijden
Wij zijn het hele jaar geopend op werkdagen 
van 7.30 tot 18.30 uur. Bij ons kindercentrum 
de Kindervlinder kun je zelfs al terecht vanaf 
7.00 uur! Wij zijn gesloten op algemeen erkende 
feestdagen. 

Aanmelden
Je kunt je kind aanmelden via onze website: 
www.sko-oegstgeest.nl.

Informatie
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op 
met onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
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 SKO Dagopvang 
 SKO Peuterspeelzalen
 SKO BSO

Flap



    ’De professionaliteit, 
 drive en betrokkenheid 
       van de medewerkers 
    is echt geweldig.’

SKO Bureau
Rustenburgerpad 2
2342 BT Oegstgeest

T 071 515 98 00
E info@sko-oegstgeest.nl

www.sko-oegstgeest.nl
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Achterkant


