Wil jij op zaterdag ook lekker buiten spelen met andere kinderen
en genieten van de natuur?
Kom dan naar de zaterdagopvang van De Akkerwinde!

Leuk, leerzaam en gezellig!

Nu ook een aparte groep zaterdagopvang voor
kinderen tussen 4 en 8 jaar.
In een mooie, groene omgeving dichtbij de plaats Nisse, ligt De Akkerwinde. De Akkerwinde
biedt al bijna 10 jaar zaterdagopvang aan kinderen tussen 7 en 20 jaar met een verstandelijke
beperking (en een autismespectrumstoornis). In september 2011 is, naast De Akkerwinde, een
nieuwe locatie geopend (Lageweg 8). Deze locatie biedt een prachtige mogelijkheid om
jongere kinderen met een verstandelijke beperking een leuke zaterdag te bieden.

De natuur binnen en buiten
De zaterdagopvang vindt plaats in een authentiek, gerenoveerd Zeeuws boerderijtje. De
locatie is volledig ingericht volgens de kwaliteitseisen voor kinderopvang. Er zijn twee mooie
groepsruimtes en sanitaire voorzieningen voor de kinderen. De ruimtes hebben uitzicht op de
ruime, groene omgeving. Er is veel natuurlijk, vooral houten spelmateriaal aanwezig voor
alle ontwikkelingsgebieden en leeftijden.

Buiten beschikken we over een veilige, prachtige, natuurlijke buitenspeelplaats waar de
kinderen helemaal hun gang kunnen gaan en zelf hun speelplekjes kunnen ontdekken en
maken. Ook hebben we een moestuin om samen met de kinderen groenten te kweken. We
hebben daarnaast dieren om te verzorgen.

Spelmaterialen
De kinderen kunnen vrij buitenspelen en in hun spel gebruik maken van alles wat ze
tegenkomen. De kinderen spelen met natuurlijke materialen die ze op verschillende manieren
kunnen gebruiken en die niet kant-en-klaar zijn. Materialen die hun fantasie prikkelen.
Natuurlijk kunnen ze ook fietsen, in de plassen stampen, lol hebben in de modder en picknicken in het weiland.

Wat we zoal doen bij De Akkerwinde
Gezellig samen op de bank een prentenboek lezen, knutselen of kleuren vinden alle kinderen
leuk. Maar bij De Akkerwinde spelen we ook met tarwe, mos of kastanjes en we bakken onze
eigen koekjes. Buiten zijn er heuvels en boomstammetjes waar de kinderen op kunnen
klimmen en klauteren. Er is een waterpomp om lekker met zand en water te kliederen.
Bij de kippen kunnen de kinderen verse eitjes rapen en natuurlijk zijn er dieren om te
knuffelen en te aaien. Wat heeft een kind nog meer nodig?

Kwaliteit
De Akkerwinde is gecertificeerd volgens HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector) opstapcertificaat zorgboerderijen.

Begeleiding
Alle medewerkers bij De Akkerwinde hebben een HBO-opleiding gevolgd. Zij zijn
gespecialiseerd in het werken met kinderen met een (verstandelijke) beperking. We leren uw
kind (samen) te spelen en contacten te leggen met elkaar. We leren ze respect te hebben voor
elkaar, voor hun omgeving en voor zichzelf. Zo stimuleren wij ze in hun groei naar
zelfstandigheid. Wij werken met 3 begeleiders op een groep van maximaal 10 kinderen.

Interesse?
Voor meer informatie of om aan te melden, kunt u contact opnemen met
mevr. M. Boonman-Geijs. Telefoon: 0113-351144. E-mail: akkerwinde@zeelandnet.nl

