Openingstijden:
Maandag Dinsdag Donderdag
van 7:30-18.00
Andere openingstijden in overleg
Sluitingsdagen 2016:
De nationale feestdagen
Zomervakantie
week 31
week 32
week 33
van ma 1 aug t/m vrij 19 aug

KOOZIE KIDZ staat geregistreerd bij het
landelijke LRK en daardoor kun je dus
ook
kindertoeslag
van
de
belastingdienst terug krijgen.
Kijk hiervoor op de site van de
belastingdienst
en
maak
een
proefberekening.

Kinderopvang
Koozie Kidz

Kerst week
week 52
van ma 26 dec t/m vr 30 dec

Contact:
Kinderopvang Koozie Kidz
Karin Vos
Peilschaal 1
5345 RP Oss

Prijzen/Tarieven:

06-51995902
kooziekidz@ziggo.nl
www.facebook.com/kooziekidz
KvK nr: 64389766

De inschrijving is gratis.
Het uurtarief is:
€ 5,75
Dit is inclusief vers fruit, ranja, (dik)sap,
melk, brood, cracker, beleg, koekjes en
tussendoortjes.
Flesvoeding, speciale dieet voeding en
luiers zijn niet inbegrepen.
Je betaalt maandelijks 34,95 per gezin
(dus niet per kind ) administratiekosten
aan eigenoppas.nl

Professionele,
kleinschalige
flexibele kinderopvang

Mijn naam is Karin Vos. Ik ben 37 jaar en
getrouwd met John Vos. We hebben
samen 2 lieve kinderen. Fenne (9) en
Thije (1).
Na 19 jaar met veel plezier in de
dagbesteding bij stichting Dichterbij te
hebben gewerkt ga ik per 1 februari
2016 mijn droom verwezenlijken met
mijn Koozie Kidz Kinderopvang aan huis.
Koozie Kidz is een kleinschalige,
professionele, kindvriendelijke, flexibele
en gezellige kinderopvang in huiselijke
sfeer.
De opvang is bedoeld voor kinderen
van 0 tot 4 jaar.

Koozie Kidz is gevestigd in de Peilschaal
1 in Oss, gelegen in de kindvriendelijke
wijk Ussen.
Ik verzorg en begeleid uw kind(eren)
met veel liefde en professionaliteit.
Ik ben me er zeer van bewust dat
ouders hun kostbaarste bezit in mijn
handen
leggen.
Daar
zal
ik
professioneel mee omgaan.

Er is volop spe(e)l materiaal voor alle
leeftijden.
De
activiteiten
worden
door
herkenbare thema’s geleid.
Denk bij de activiteiten aan: knutselen,
tekenen, verven, plakken, knippen,
prikken, bouwen met blokken en duplo,
puzzelen, voorlezen, zingen, wandelen,
buiten spelen en natuurlijk ook ‘vrij
spelen’.
Koozie Kidz is een kleinschalige
kinderopvang, gerealiseerd in de
aanbouw van ons huis.
We hebben een aparte, grote,
huiselijke
speelkamer,
een
ruime
verzorgingsruimte en slaapkamer met
professionele veilige bedjes gemaakt.
Hier is alles voor uw kind(eren)
aanwezig. Er is ruimte om heerlijk te
spelen en te ontwikkelen.
Ons huis heeft een zeer ruime tuin, in
het voorjaar (2016) wordt deze volledig
aangepakt, dan komt er een fijne
‘speel’tuin voor de kinderen.
Er wordt veel aandacht besteed aan:
- veiligheid (ook emotioneel)
- vertrouwen
- ontwikkeling
- zelfstandigheid
- gezelligheid
- samenwerken
- ontdekken
- voorschoolse educatie

