
 

 

KDV ’t Maanvliegje: is een verticale groep waar kinderen in de leeftijd 0-4 jaar voor dagopvang of 

halve dagopvang kunnen komen. 

PS ’t Vuurvliegje: is een peuterschool waar kinderen van 2-4 jaar elkaar ontmoeten en de 

gelegenheid krijgen om met elkaar te spelen. 

Op PS ’t Vuurvliegje en KDV ‘t Maanvliegje vinden geregeld activiteiten plaats. U kunt denken aan: 
kringmomenten, voorlezen, knutselen, spelactiviteiten en dagelijks word er buiten een frisse neus 
gehaald. 
 
De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen speelmogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden 

en uitdaging in hun talenten. Ze worden “spelenderwijs wijzer 

Deze groepen zijn in het bezit van een prachtige bolderkar waar de kinderen in vervoerd kunnen 
worden en er dus regelmatig een wandeling of een boodschap gedaan kan worden. 
Doordat beide groepen zich in een basisschool bevinden, is er een nauwe samenwerking met het 
onderwijs. Zo worden er op de gang hoeken ingericht waar zowel de kleuters als de grotere peuters 
kunnen spelen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van de groep. 
Kinderen die bijna aan de basisschool toe zijn, kunnen alvast proeven van de tijd die gaat komen als 
kleuter, waardoor de overgang naar het onderwijs voor uw peuter laagdrempelig zal zijn. 
 

Voor KDV ’t Maanvliegje, PS ’t Vuurvliegje en BSO Super tof geldt er een nauwe samenwerking met 

de basisschool. We werken gezamenlijk aan thema’s, vieringen en ontwikkeling van de kinderen 

gedurende het jaar. Om deze samenwerking goed te kunnen laten verlopen, is er regelmatig overleg 

met de onder- en bovenbouw coördinatoren van de basisschool. 

 

BSO Super Tof: U kunt bij ons niet alleen terecht voor opvang na schooltijd, maar ook voor opvang 

voor schooltijd, studiedagen en in de schoolvakanties. Tijdens de vakanties worden er verschillende 

uitjes georganiseerd, zodat de kinderen ook echt het idee hebben dat ze vakantie hebben. 

Het hele jaar door worden er activiteiten aangeboden aan de hand van het thema’s en de 5 

categorieën namelijk; 

Creatief en cultureel, natuur, ontspanning, sport-spel- en beweging en techniek- en wetenschap. 



Openingstijden groepen: 
Peuterschool ’t Vuurvliegje: 

Kort aanbod: 8:30 – 12:00 uur 

Lang aanbod: 8:30 – 13:45 uur inclusief lunch. 

 

Kinderdagverblijf ’t Maanvliegje: 

Verticale groep van 0-4 jaar 

Openingstijden 7:15 – 18:15 uur van maandag t/m vrijdag 

Halve dagopvang: 7:15- 14:00 uur of 14:00 – 18:15 uur 

Hele dagopvang: 7:15 – 18:15 uur 

 

Buitenschoolse opvang Super Tof: 

Voorschoolse opvang : 7:15- 8:30 uur 

Naschoolse opvang:  14:00 – 18:15 uur 

Vakantie- studiedagen opvang: 7:15 – 18:15 uur halve dag opvang ook mogelijk tot 14:00 uur of 

vanaf 14:00 uur 

 

Deze locatie is een locatie met mogelijkheden, waar warmte, openheid en veiligheid voor de 
kinderen voorop staan. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden; loop gerust even binnen of neem contact op met KDV 
06-12241448 en BSO/PSZ 06-12824093 

 


