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Wil je graag een kijkje

nemen bij ons? Dat kan

altijd! Bel of mail ons voor

een afspraak:

buurtkabouters

@koppelswoe.nl of 

0578-67 67 67.

Koppel-Swoe wil ieder kind een veilige basis mee geven. Dat

zorgt bij kinderen voor ruimte om zichzelf te ontwikkelen. 

Op onze locaties hebben we een huiselijke en warme sfeer

waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. We bieden

structuur door te werken met vaste pedagogisch

medewerkers en herkenbare dagelijkse momenten.

Kinderdagopvang

Koppel-Swoe heeft in Epe op twee locaties kinderdagopvang.

Kinderen van 0 tot 4 jaar geven wij hier een veilige en

vertrouwde opvangomgeving met volop mogelijkheden om te

spelen en te ontwikkelen.

Ouders van jonge kinderen kunnen zo zorg, werk of studie op

deze manier ideaal combineren. 

Veilige basis voor je kind

Een kind moet de kans

krijgen om op eigen

niveau de wereld om

zich heen te

ontdekken.

Informatie?

Wil je graag een kijkje

nemen bij ons? Dat kan

altijd! 

Bel of mail ons voor een

afspraak:

planning@koppelswoe.nl of 

0578-67 67 67.

Ontwikkeling van je kind

Babyspecialisten

Interactie (wederzijdse beïnvloeding) van personen en hun

omgeving zien wij als belangrijke bron van ontwikkeling. Ons

uitgangspunt hierbij is dat een kind idealiter is omgeven door

'drie pedagogen'. Daarmee bedoelen we dat kinderen leren:

van elkaar, van volwassenen (ouders en pedagogisch

medewerkers) en de omgeving (de ruimte binnen en buiten). 

We creëren een uitdagende groeps- en buitenruimte met

verschillende materialen. Kinderen mogen nieuwsgierig zijn,

zich verwonderen. Wij bieden een helpende hand als we zien

dat zij vastlopen. Een kind moet de kans krijgen om de

wereld om zich heen te ontdekken in aansluiting op zijn of

haar eigen niveau. 

Koppel-Swoe werkt enkel met gediplomeerde pedagogisch

medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers van onze

kinderdagopvanglocaties hebben daarnaast ook een

specifieke scholing voor baby's in de opvang gevolgd.

Bij Kierewam en Kanjers zijn prachtige babyhoeken ingericht

met specifiek ontwikkelingsmateriaal voor de 0-jarigen.  



Informatie

Bij Kindercentrum Kanjers hebben we kinderdagopvang voor

kinderen van 0-4 jaar in de verticale groep 'Banjers'. 

Banjers heeft een ruime, sfeervolle en huiselijk ingerichte

ruimte met gezellige, uitdagende speelhoeken gericht op

verschillende leeftijden. Voor baby’s is er een speciale

babyhoek. We stemmen met ouders af wat het ritme van het

kind is en houden hier binnen de groep zoveel mogelijk

rekening mee.

Buitenspelen doen we graag. Banjers heeft een uitdagend en

groot buitenterrein met voldoende ruimte om te spelen,

rennen, fietsen en ontdekken. 

Bij Kindercentrum Kierewam hebben we kinderdagopvang

voor kinderen van 0-4 jaar in twee verticale groepen.

De groepen op Kierewam zijn lichte ruimtes en sfeervol

ingericht met diverse, uitdagende speelhoeken gericht op

verschillende leeftijden. Ook hier hebben we voor de baby's

speciale babyhoeken.

Alle groepen op Kierewam hebben hun eigen speelplein. In

een extra tussenplein hebben onze kip en konijn een

prachtige plek, die door de kinderen kan worden bezocht. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten zijn, vrij

spelen en ontdekken en hun motoriek stimuleren. 

Openingstijden

De kinderopvang van

Kanjers is van maandag

t/m vrijdag geopend van

7.00-18.00 uur. 

Vervroegde en verlengde

opvang is mogelijk.

Kinderdagopvang Kanjers

Kinderdagopvang Kierewam

www.kinderopvangepe.nl/kinderdagopvang

De kinderopvang van

Kierewam is van maandag

t/m vrijdag geopend van

7.00-18.00 uur. 

Vervroegde en verlengde

opvang is mogelijk.

Openingstijden

www.kinderopvangepe.nl/

kinderdagopvang-kanjers

www.kinderopvangepe.nl/

kinderdagopvang-kierewam


