K in

dce

’t Hntrum
of ke

Uw kind
als stralend
middelpunt!
Een veilige plek met alle aandacht voor
ontwikkeling. Dat is Kindcentrum ’t Hofke.

In Kindcentrum ’t Hofke, gelegen in de wijk Tongelre in
Eindhoven, hebben we oog voor de doorgaande ontwikkellijn
van kinderen van 0 tot 13 jaar. In ons Kindcentrum werken
verschillende partijen nauw samen in het belang van uw kind.
We bieden faciliteiten voor onderwijs, kinderopvang, zorg,
sport en buurtactiviteiten. Zo zorgen we samen voor een
uitdagende en veilige omgeving voor uw kind.
Warm bad
Uw kind is van harte welkom bij Kindcentrum ’t Hofke! Ons roffesionele
team doet er alles aan om uw kind een warm bad te bieden en zijn of
haar ontwikkeling te verrijken. Ons team begeleidt uw kind in het eigen
ontwikkelproces, altijd met focus op een goede sfeer en wederzijds respect.
Hierbij richten zij zich op de waarden: Verantwoordelijkheid, Vertrouwen,
Verbondenheid, Veiligheid, Vrijheid en Vakmanschap. Op deze manier
bieden wij kinderopvang en onderwijs van hoog niveau. En daar zijn we
trots op!
Volop ontwikkelen
Al vanaf de dagopvang is er altijd wel iets te beleven voor uw kind. En
omdat we zorgen voor een warme overdracht naar de basisschool, is
de overstap voor peuters snel gemaakt. Binnen onze kinderopvang
werken we met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). We
prikkelen de natuurlijke nieuwsgierigheid, waardoor uw kind
nieuwe ervaringen opdoet en de wereld ontdekt. We hebben
aandacht voor zijn of haar unieke kwaliteiten en talloze
mogelijkheden. Zo krijgt uw kind alle ruimte om zich volop te
ontwikkelen.
Samenwerking
Alle kinderen hebben hun eigen talenten en bij ons krijgen ze
letterlijk de ruimte om die te ontwikkelen. Binnen Kindcentrum ’t
Hofke vinden we niet alleen ouderbetrokkenheid heel belangrijk,

maar werken we ook intensief samen met verschillende creatieve bedrijven.
We bieden een breed scala aan buitenschoolse activiteiten, waar kinderen
elkaar ontmoeten: van peutergym tot mindfulness en van dansworkshops
tot vj’s. Zo stimuleren we uw kind om creatief te denken én te doen.
En educatief programma Cultuur&ik helpt kinderen spelenderwijs hun
wetenschappelijke en technische talenten te ontwikkelen.
Gebouw
Zo transparant en open als we werken, is ook de uitstraling van ons
gebouw. Door de grote ramen is het heerlijk licht en transparant. Het pand
ligt naast groendomein ’t Wasven, zodat de kinderen lekker de natuur in
kunnen. (Het gebouw telt 16 leslokalen, 5 ruimten voor kinderopvang,
buitenschoolse opvang en peuterwerk een gymlokaal en 2 speellokalen.)
Het heeft een sociale functie binnen de buurt: ook verenigingen kunnen
gebruikmaken van de extra spreek- en vergaderruimten.

Benieuwd hoe wij
uw kind laten stralen?
Kom gerust langs!
Kindcentrum ’t Hofke
Koudenhovenseweg-Zuid 202
5641 AC Eindhoven

Basisschool de Boog
Telefoon: (040) 281 17 60
E-mail:
deboog@skpo.nl
Website: www.bsdeboog.nl

Korein Kinderplein
Telefoon: (040) 294 89 89
E-mail:
Koudenhovenseweg@koreinkinderplein.nl
Website: www.koreinkinderplein.nl
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