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De buitenschoolse opvang van Fris! Kinderdagverblijven
is er voor kinderen van vier tot dertien jaar, na school,
op vrije dagen en in vakanties. Het is een plek waar voor
ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers
plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel,
knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Ook worden er
regelmatig uitstapjes en workshops aangeboden.

Flexibel
Ruimtelijk
Inspirerend
Speels

Buitenschoolse Opvang 4-13 jaar:
De Eloy		
			
De Grote Schat
			
Ravelijn		
			
Keerkring
			

Basisschool de Eloy
eloy@friskdv.nl
Basisschool de Korf
degroteschat@friskdv.nl
Basisschool de Zonnewende
ravelijn@friskdv.nl
Basisschool de Zonnewende
keerkring@friskdv.nl

Tarieven Buitenschoolse Opvang

• Een uurtarief van €7,00.
• Flexibele en incidentele opvang voor hetzelfde lage 		
tarief.
• Tijden en dagdelen zijn afhankelijk van de scholen en
locaties.
• Inschrijving is kosteloos.
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Tot ziens bij Fris! Kinderdagverblijven
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Kinde

Buitenschoolse Opvang

Graag nodigen wij u uit om de sfeer te komen proeven op
onze kinderdagverblijven en BSO’s! U kunt op ieder gewenst
moment een afspraak maken voor een rondleiding, of bij ons
binnen lopen als u in de buurt bent.

Adres

Planning en administratie - Apeldoorn
Fris! Kinderdagverblijven
Het Bakhuis 1
7335 MA Apeldoorn
Telefoon: 055-5338666
Mail: info@friskdv.nl

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van

07:00 uur tot 18:30 uur.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op:

www.friskinderdagverblijven.nl

Welkom bij
Fris! Kinderdagverblijven

Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel
Als ouder is het heerlijk om te genieten van uw kinderen
op alle momenten van de dag! De momenten thuis, samen
op stap en de momenten op uw werk waarop u weet dat uw
kind lekker op z`n plek zit bij Fris! Kinderdagverblijven.

Door onze ruime openingstijden kunt u in alle rust uw kinderen
brengen en ophalen. Extra dagen, opvang op wisselende dagen
of calamiteiten? Wij denken graag met u mee en zeggen niet
graag nee!

Peuteropvang 2-4 jaar:

De Eloy

Ravelijn

Basisschool de Eloy
eloy@friskdv.nl
Basisschool de Zonnewende
ravelijn@friskdv.nl

Ruimtelijk

Door de prachtige ruimtes op onze locaties kunnen we zeggen
dat zowel binnen als buiten alle mogelijkheden volop benut zijn
om te kunnen spelen, ontdekken, leren, rusten en jezelf zijn!

Fris! Kinderdagverblijven heeft als doel het aanbieden van
professionele kinderopvang aan ouders/verzorgers van
kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. De opvang is gericht
op ontmoeten, verzorgen en het gericht stimuleren van de
ontwikkeling van het kind. Bij Fris! denken wij niet alleen
aan: vernieuwend, jong, actief en schoon. De letters die
Fris! vormen geven gelijk onze speerpunten aan!

Kinderdagverblijven 0-4 jaar:

Het Bakhuis

Het Speelkasteel
De Vlinderhoeve
De Bloemenweide

Het Bakhuis 1
055-5338666
Sebastiaanplein 3
055-5330777
Bouwmeesterhoeve 101
055-2070499
Linie 540
055-3604622

Inspirerend

De leidsters, materialen, tuin en de dagindeling aan de hand
van de methode Uk & Puk zorgen ervoor dat ieder kind op zijn
eigen manier en tempo geïnspireerd zal raken om te
ontwikkelen!

Speels

Een kind mag bij ons vooral kind zijn! De inrichting, kleuren
en werkwijze zijn gericht op de beleving van het kind en dus
speels!

Tarieven Kinderdagverblijven en Peuteropvang

Bij de samenstelling van onze tarieven hebben wij gekeken
naar de beste prijsopbouw voor u als ouder:

• Bij een hele dag krijgt u het eerste half uur opvang gratis.
Wij bieden u graag de langste openingstijden tegen de beste
nettoprijs.
• Een uurtarief van €7,27 zodat u het gehele uurtarief in uw
belastingteruggave mag opnemen.
• Flexibele en incidentele opvang voor hetzelfde lage tarief.
• Opvang is al mogelijk vanaf 1 dagdeel per week.
• Inschrijving is kosteloos en mogelijk vanaf het begin van uw
zwangerschap.

