Peuteropvang en buitenschoolse opvang Kids First COP groep
Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en
Drenthe. Met onze peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties zijn we vaak
dicht bij of in de scholen te vinden.
Kids First COP groep is meer dan alleen een opvangplek: we willen kinderen iets mee geven waar ze
de rest van hun leven plezier van hebben.
Elk kind kan bij ons terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst. We werken kindgericht: we
respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hun liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven hun de
ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Avontuurlijk,
speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dat is wat kinderen bij ons mogen zijn. Wij
zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Ontwikkelen doen ze in hun eigen tempo. We willen ze iets
meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben
Naast en op de basisschool Dubelspan bieden wij peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Onze
tweetalige peuteropvang is geopend op maandag- en donderdagochtend, de buitenschoolse opvang
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor de woensdag zijn er nu (nog) geen voldoende
aanmeldingen om te kunnen starten.
Tijdens de schoolvakantie kunnen de bso kinderen terecht bij onze opvang in Mantgum.
Vanaf 1 februari 2020 bieden we, in de school, ook voorschoolse opvang aan, op de maandag en de
donderdag. Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur op de vso terecht.
Voor aanmelding en/of meer informatie over de peuteropvang en de buitenschoolse opvang kunt u
terecht bij het kantoor in Akkrum en/of op de website van Kids First www.kidsfirst.nl. Maar u kunt
ook altijd eerst een kijkje nemen op de peuteropvang of de buitenschoolse opvang. Loop gerust even
binnen, u bent van harte welkom!
Contactgegevens:
-

Kantoor Akkrum:
Hopmanshof 5
8491 BK Akkrum
Tel. 088-0350400

-

Afdeling plaatsingen:
Tel. 088-0350400
Email: planning@kidsfirst.nl

-

Peuteropvang It Krobbehonk:
Tel: 06-23347695
Email: PO-Boazum@kidsfirst.nl

-

Buitenschoolse opvang Boazum:
Tel: 06-57423289
Email: bso-boazum@kidsfirst.nl

