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Met 

en aandacht



KleurR� k kinderopvang vindt het 
allereerst belangr� k om een veilige, huisel� ke 
plek te z� n waar kinderen plezier maken en 
waar ze zichzelf kunnen z� n. Een plek van 
aandacht waar ze zich geliefd en gezien 
weten, waardoor ze zich vr�  kunnen 
ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten 
en vr�  kunnen spelen.

Hoe w�  deze huisel� ke plek vormgeven 
wordt bepaald vanuit een christel� ke visie 
op kinderen en kinderopvang. KleurR� k wil 
alle kinderen, onafhankel� k welke geloofs- of 
culturele achtergrond, opvang bieden waarin 
Gods liefde en leefregels centraal staan. 

Kenmerkend voor KleurR� k is een kindgerichte 
en persoonl� ke benadering. We geloven dat 
elk kind uniek is en dat er aandacht moet z� n 
voor de eigenheid van elk kind. Tegel� k staat 
op onze kindercentra ook centraal dat elk kind 
pas tot z� n recht komt in verbondenheid met 
anderen. Binnen KleurR� k z� n we niet alleen 
op onszelf gericht maar denken we na over 
hoe we wat kunnen betekenen voor anderen 
en hoe we goed en duurzaam met onze 
omgeving en de natuur om kunnen gaan.

Meester E.N. Kleffensstraat 6     6842 CV Arnhem
026 - 321 36 44     info@kleurrijk.nl voor missie,visie en tarieven!

Je kunt ons bereiken via mail: deol� fboom@kleurr� k.nl of telefoon: 06 - 192 082 39

KleurRijk kinderopvang

Peuterspelen EKC de Olijfboom

W�  bieden kleinschalige peuteropvang voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar. In een vertrouwde 
omgeving wordt je kind voorbereid op de 
basisschool. Zo is de overstap straks minder 
groot. Door de samenwerking tussen school 
en opvang ontstaat er een doorgaande 
leerl� n voor elk kind. 

We werken met thema’s waarb�  spel en 
plezier voorop staan. Ook spelen we heerl� k 
in de afgeschermde buitenruimte. We vinden 
het belangr� k dat ieder kind zich veilig en 
geliefd voelt. Om dit te kunnen waarborgen 
werken we met vaste medewerkers. Kinderen 
met een VVE toekenning kunnen 4 dagdelen 
b�  ons terecht, zodat w�  hen extra kunnen 
ondersteunen in hun ontwikkeling.

Heb je interesse in een vr� bl� vende 
rondleiding? W�  staan je graag te woord. 


