
  dagopvang    peuterwerk    voorschoolse educatie (VE)    basisonderwijs    

  voor- en naschoolse opvang (bso)    elke dag open van 7.30 tot 18.30 uur

  midden in de wijk    ruime, groene buitenruimte    één doorgaande  

ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar    warme sfeer    samen

Kindcentrum
De Wentelwiek.

Je
ziet ze
groeien.

www.korein.nl/wentelwiek
www.kindcentrumdewentelwiek.nl



Samen werken, 
samen leren.
Kindcentrum De Wentelwiek staat letterlijk en figuurlijk midden in de wijk.  

In een uitdagende, groene leeromgeving kunnen kinderen bij ons spelen,  

leren en zich optimaal ontwikkelen op hun eigen, unieke wijze. Basisschool de 

Wentelwiek en Korein bieden samen één doorgaande ontwikkelingslijn voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar. Als één team werken we samen vanuit dezelfde 

pedagogische en educatieve visie.

Veilig en vertrouwd.
We geloven in de groeikracht van ieder kind en hebben vertrouwen in de moge-

lijkheden van alle kinderen. Daardoor kunnen de kinderen zich veilig en vertrouwd 

voelen, mogen ze zichzelf zijn, in hun eigen tempo ontdekken en zich ontwikkelen.

Kijken naar het kind.
Een kind dat lekker in zijn of haar vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, 

is maximaal in ontwikkeling. Daarom zoeken we steeds naar oplossingen die 

aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoefte van je kind. We durven ons daarbij 

te onderscheiden, door soms andere keuzes te maken. Onze medewerkers 

onderzoeken steeds bij welke activiteiten de betrokkenheid van de kinderen 

het grootst is en passen daar het aanbod op aan. Doen we de goede dingen? 

Je ziet het direct: kijk hoe het kind zich voelt en hoe betrokken het is.

Samen werken, samen leren.
Samenwerken leidt tot speel-, leer- en werkplezier. In ons kindcentrum leren kin-

deren en medewerkers met en van elkaar. Activiteiten en thema’s bereiden we 

samen voor en we voeren ze ook samen uit. We gaan graag in dialoog. Opvoe-

den doen we samen; samen met alle betrokkenen werken we rondom een kind.

Je ziet ze groeien.
Bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen is onze belangrijkste 

taak. Dit doen we onder andere door een warme sfeer te creëren, met volop 

persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat 

kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. We geven jouw kind de ruimte om 

het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en 

te klimmen. Initiatief te nemen. Zelfvertrouwen – dát is het mooiste wat we 

een kind kunnen geven. Door ze uit te dagen op hun eigen niveau en talenten 

te laten benutten. Een keer te vallen en weer op te staan. Met een luisterend 

oor en de ruimte om vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven 

dat jouw kind daarvan groeit.

Groepen kinderopvang.
• babygroep (0-2 jaar)

• peutergroep (2-4 jaar)

• peuterwerk groep (2-4 jaar)

• bso-groep 4 t/m 6

• bso-groep 6 t/m 9

• tieners 9 t/m 13 jaar

Dagopvang.
De allerkleinsten krijgen bij ons de ruimte om al spelend te ontdekken wat ze 

leuk vinden. Op hun eigen moment en op hun eigen wijze. 

Peuterwerk.
Twee ochtenden per week kan je peuter samen met andere peuters ontdek-

ken en spelen. Aan de hand van themagerichte activiteiten stimuleren we de 

ontwikkeling van jouw kind op het gebied van taal, motoriek en sociale vaar-

digheden. 



Voorschoolse educatie (VE).
Peuters van 2,5 tot 4 jaar met een (risico op) onderwijsachterstand bieden wij 

voorschoolse educatie. Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling, zodat je 

kind straks een betere start kan maken op de basisschool.

Basisonderwijs.
Naast kennis overdragen richten wij ons ook op vaardigheden van je kind. Vaar-

digheden die het in de rest van zijn of haar leven blijft gebruiken en verder ontwik-

kelen. We bieden een duidelijke structuur. Veiligheid, respect en vertrouwen zijn 

daarbij de kernbegrippen. Daarnaast houden we rekening met de verschillende 

talenten en mogelijkheden van je kind.

Voor- en naschoolse opvang (bso).
‘Wat wil jij doen?’ Die vraag stellen wij je kind regelmatig. De tijd buiten school 

is tenslotte vrije tijd: kinderen beslissen zelf wat ze willen doen. En daarin geven 

wij ze een ruime keuze. We zijn er voor een goed gesprek en bieden allerlei leuke 

activiteiten aan: van workshops graffiti tot koken. Zo stimuleren wij jouw kind om 

talenten te ontdekken.

Nieuwsgierig?
Leer ons kennen op www.kindcentrumdewentelwiek.nl en www.korein.nl/ 

kindcentrum-de-wentelwiek. Wilt u zien wat er bij ons te beleven valt? 

Neem gerust contact met ons op en vraag een rondleiding aan. 

We verheugen ons op uw komst!

Marion Doreleijers, locatiemanager kinderopvang

Yvonne Betting, directeur basisschool

Jacobushoek 5, Nuenen, 040 – 283 11 30
In kindcentrum De Wentelwiek werken Korein en Eenbes basisonderwijs samen.


