Waar kunt u praktisch gezien uit kiezen?
• Kinderopvang van 2-4 jaar
van 6.30 uur tot 12.30 uur en 12.30 uur tot 18.30 uur
• Peuteropvang van 2-4 jaar van 8.45 uur tot 12.45 uur
(voorheen Peuterspeelzaal)
• Voorschoolse opvang van 4-12 jaar vanaf 6.30 uur tot aan
het begin van de school
• Tussenschoolse opvang van 12.00 uur tot 13.00 uur
• Naschoolse opvang van 15.15 uur tot 18.30 uur
• Eén van de grote voordelen: een vlekkeloze doorstroom
vanaf 4 jaar naar groep 1 van de basisschool.

K.B.S. de Delta
Hoornstraat 1
1324 SH Almere

Kijk voor alle informatie en de kosten op onze sites:
www.rkbsdedelta.nl en www.kinderworld.nl

Telefoon: 036 53 30 237
E-mail: delta@skofv.nl
Website: www.rkbsdedelta.nl
kinderWORLD
Apolloweg 56
8239 DA Lelystad

Onze ambitie:
het beste en
plezierigste
kindcentrum
van onze wijk

Telefoon: 036 5 46 47 48
E-mail: kinderworld@kinderworld.nl
Website: www.kinderworld.nl

Vestigingen in geheel Flevoland
voor kinderen van 0-12 jaar

www.kinder world.nl
www.rkbsdedelt a.nl

Katholieke basisschool De Delta en
kinderWORLD kinderopvang gaan samen
vanaf 3 september 2012 voor een nieuw
fenomeen: het Integrale Kindcentrum.

Vroegtijdige Educatie (VVE) project aanbieden om uw kind soepel

Wat willen wij integraal?

naar groep 1 van de basisschool te laten gaan. Eén doorgaande

• Samen één doorgaande leerlijn voor de kinderen van 0-12 jaar.

speelse leertuin voor ieder kind.

• Geloof in elk kind en werken met kleine groepen.

• Het naar school gaan wanneer uw kind vier jaar wordt, bestaat
dan niet meer. Uw kind kent iedereen en zit al enige tijd in de

Wat is nu een Integraal Kindcentrum?
Binnen het schoolgebouw aan de Hoornstraat 1 ontstaat iets wat

vertrouwde omgeving.
• Wat denkt u van gemeenschappelijke activiteiten die wij gaan

• Geborgenheid bieden aan kinderen.
• Nieuwe lessystemen waarbij in toenemende mate aandacht is voor
het digitale onderwijs (met computers en tablets).
• ADI als instructiemodel wat in alle groepen wordt gebruikt

bij de meesten onbekend is. Wij gaan uw kinderen opvangen van

ondernemen? Niet alleen de Sinterklaas maar middels projecten,

(ADI = een model van uniforme instructie waarbij kinderen middels

2-4 jaar en op een later moment zelfs van 0-4 jaar. In de praktijk

creatief, sportief en maatschappelijk werken wij nauw samen en

coöperatieve werkvormen sneller de leerstof opnemen.)

betekent dit dat u uw kind als ouder/verzorger bij ons aanmeldt

gaan er absoluut leuke dingen tot stand komen. Uw kind gaat zich

wanneer u de kinderopvang wilt laten starten. Uw kind blijft binnen

binnen het kindcentrum echt thuis voelen, en dat is wat we willen

de inmiddels vertrouwde omgeving gewoon lekker in school tot aan

met z’n allen.

het moment dat uw kind de school verlaat.

• Opbrengstgericht kindcentrum. Elk kind wordt optimaal voorbereid
op de grote wereld.
KBS De Delta maakt onderdeel uit van 1 van de 27 scholen van
de SKOFV (Stichting Katholiek onderwijs Flevoland/Veluwe ). Deze
scholen zijn verdeeld over Flevoland en de Veluwe met 10

De voordelen zijn simpel:

vestigingen in Almere, 5 in Lelystad, 5 in Dronten, 2 in Elburg, 1 in

• Eén adres waar uw kinderen naar toe kunnen gaan van 0 - 12 jaar,

Nunspeet, 2 in Harderwijk, 1 in Putten en 1 in Apeldoorn.

van half zeven ‘s ochtends tot half zeven in de avond.
 Stel u heeft twee kinderen, een kleine rakker van een half jaar

De kinderWORLD groep bestaat maar liefst uit 5 kinderopvang
vestigingen en 7 buitenschoolse opvang vestigingen in scholen en

en de grote zus van 7 jaar en u werkt drie dagen per week.

op sportterreinen (SPORTY Kids) in Almere, Lelystad, Dronten en

Dan brengt u de kleine bij de kinderopvang en de grote zus kan

Emmeloord.

gebruik maken van de voorschoolse opvang, de tussenschoolse
opvang (overblijf) en naschoolse opvang. Na uw werk haalt u
het hele team in 1 keer op op 1 adres.
Dat is makkelijk en niet alleen dat:
• Wij kennen als Integraal Kindcentrum uw kind, zien haar/zijn
kwaliteiten, de punten waar uw kind extra op uitgedaagd moet
worden, waar de nodige stimulans noodzakelijk is. Aangezien wij
samenwerken kunnen wij, als dit nodig blijkt het Voorschoolse

