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Nieuwe groene kinderopvang in Bolsward! 

  

De kinderopvang bij JKC De Opbouw breidt uit! Na buitenschoolse opvang en peuteropvang, verzorgt  
Eigen&Wijzer vanaf 9 januari ook dagopvang van 0-4 jaar bij JKC De Opbouw. Een fijne plek waar kinderen in een 
veilige en stimulerende omgeving de hele dag liefdevolle verzorging ontvangen, op ontdekkingstocht gaan samen 

met andere kinderen, fantasie en woordenschat ontwikkelen en dagelijks buiten spelen.   

Woensdag 14 december 08.30-13.30u: inloopochtend!  

  



Burgemeester Praamsmalaan 34, 8701 AP, Bolsward KINDERDAGVERBLIJF EN PEUTEROPVANG JKC DE OPBOUW 
 
De dagopvang biedt liefdevolle verzorging in een veilige uitdagende omgeving, met een 
vast dagritme en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. Kinderen 
gaan onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers, samen met andere 
kinderen op ontdekkingstocht en ontwikkelen fantasie en woordenschat. Door het  
dagelijks buiten spelen in de ruime groene tuin met veel gras, bomen en een grote  
zandplek, ontwikkelen kinderen nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en 
krijgen ze respect voor natuur en de wereld. De groepen voor de dagopvang zijn ingericht 
met natuurlijke materialen en kleuren. Er is volop ruimte voor vrije spel en er zijn plekjes 
waar een kind zich even kan terugtrekken. Door de nauwe samenwerking met het  
onderwijs wordt kinderen een doorgaande (leer)lijn geboden vanuit de Jenaplan visie, wat 
zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen. Ieder kind gaat bij vier jaar voorbereid naar het 
onderwijs en is dan ook van harte welkom bij de buitenschoolse opvang binnen het JKC.  
 
Het KDV (0-4jr) is 52 weken per jaar geopend van 07.00-18.30u. De peuteropvang (2-4jr, 
met reguliere peuteropvang en vroeg en voorschoolse educatie) is tijdens 40 schoolweken 
geopend van 08.30-12.30u.              Wilt u meer weten? 

- Woensdag 14 december 08.30-13.30u: inloopochtend -  
     Vooraf aanmelden is niet nodig. Wij zien u graag! 

Onze medewerkers van de afdeling Klantwijzer denken graag met u mee  
over welke opvang past bij uw kind(eren) en bij uw opvangbehoefte.  
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