voor het hele gezin

Betrokken, ﬂexibel én betaalbaar
zowiezo.nu

Kinderopvang via Zowiezo
Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en
professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de keuze uit
verschillende mogelijkheden, dat kan zijn gastouderopvang, het
kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.
U bepaalt zelf welke vorm van opvang het beste bij u en uw kind(eren)
past. Dat kan gastouderopvang zijn waarbij uw kind in het gezin van de
gastouder of bij u thuis wordt opgevangen. Het is een kleinschalige
manier van opvang in een huiselijke kring.
Vindt u het prettig dat uw kind(eren) wordt
opvangen in een groep met meerdere
kinderen, dan zou het kinderdagverblijf
een goede oplossing voor uw kind
kunnen zijn.
Hoe lang en op welke tijdstippen u
opvang wenst, kunt u zelf invullen.
Bij Zowiezo staat de beleving en het gevoel
van het kind centraal.
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Kinderen moeten zich thuisvoelen en zichzelf kunnen zijn.
Onze gastouders en leiding bieden de kinderen daartoe alle
ruimte.
Er is aandacht voor de emotionele en sociale ontwikkeling van uw kind.
Onze gastouders en leiding bouwen een band op met de kinderen en de
kinderen onderling . Ook stimuleren ze de kinderen samen te spelen, om
te gaan met conflicten en oplossingen te vinden voor dagelijkse
problemen. Onze leiding op de kinderdagverblijven toetst constant het
welbevinden en de beleving van uw kind.
Uiteraard speelt ook de locatie een grote rol in uw keuze voor opvang.
U kunt gerust een afspraak met ons maken om passende opvang
voor uw kind(eren) te zoeken. Neem eens een kijkje op
onze locaties en vraag een gesprek aan met ons
ervaren team.

Bel, mail of kom langs! Tel. 0229-574 885
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Gastouderburo Zowiezo
Gastouderburo Zowiezo organiseert gastouderopvang voor kinderen van
0 tot 13 jaar. Onze gastouders zorgen ervoor dat uw kinderen, als u aan
het werk bent, in een warme en huiselijke omgeving worden opgevangen.
Dat kan in het huis van de gastouder of bij u thuis. Zowiezo helpt en
begeleidt hierbij: betrokken en flexibel.
Of u nu opvang zoekt voor vaste of voor wisselende dagen, voor
doordeweeks of (ook) in het weekend, ’s avonds of ’s nachts: wij zoeken
naar een gastouder die aan uw wensen voldoet.

Voordelen gastouderopvang
•
•
•
•
•
•

Uw kind krijgt een vaste verzorger waardoor rust, stabiliteit en
vertrouwen ontstaan.
De gastouder is een gediplomeerde gastouder met aandacht voor uw kind.
U kunt gemakkelijk individuele afspraken maken.
Er zijn vaak andere kinderen om mee te spelen.
Uw kind heeft veel speel- en spelmogelijkheden in een huiselijke situatie.
Als uw kind een beetje ziek is, kan het (in overleg) meestal toch naar de
gastouder.

Gastouderburo

Onze gastouders

Onze gastouders zijn stabiele en zorgzame personen met ruime
ervaring in het opvangen en verzorgen van kinderen. Zij vangen, samen
met de eigen kinderen, maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op.
De gastouders onderschrijven de visie van Zowiezo en hebben aandacht
voor de stemming en beleving van het kind. Zij helpen en stimuleren de
kinderen bij hun activiteiten en ervaringen. Gastouders kunnen zich
aansluiten als zij aan de voorwaarden van de Wet
Kinderopvang voldoen. Dat betekent onder andere dat zij
een MBO-2 diploma of gelijkwaardig diploma hebben die
voldoet aan de Wet Kinderopvang, een EHBO-diploma
hebben en deelnemen aan de
kwaliteitsbevorderende activiteiten die
Zowiezo organiseert, soms samen
met ouders.
De gastouder en huisgenoten
hebben een ‘Verklaring
omtrent gedrag’.
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Kinderdagverblijf Zowiezo
Zowiezo biedt op het kinderdagverblijf opvang voor kinderen van
0-4 jaar. Wij zorgen ervoor dat uw kind(eren), als u aan het werk bent,
in een warme, veilige en hygiënische omgeving wordt opgevangen.
Op het kinderdagverblijf wordt uw kind in een gezellige en knusse groep
opgevangen. De groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden
met baby’s van 10 weken tot kinderen van 4 jaar. Er zijn op sommige
locaties ook baby- en peutergroepen.
In de ruimte is volop materiaal aanwezig zodat uw kind steeds
verschillende activiteiten en speelgoed aangeboden krijgt, of zelf kan
pakken. Het spelmateriaal is afgestemd op de ontwikkelingsfase van uw
kind. Er is een voorleeshoek, knutselhoek, zandspeelhoek en een plek
waar kinderen zich lekker kunnen uitleven. Bij mooi weer zijn we zo veel
mogelijk buiten.
Ons team is goed opgeleid en heeft de nodige ervaring op pedagogisch
gebied. Het kinderdagverblijf voldoet aan alle eisen op het gebied van
brandveiligheid, inbraak en hygiëne. De leiding is in het bezit van het
diploma Kinder-EHBO.

Kinderopvang

Dagindeling

Rust en regelmaat zijn de kernwoorden bij de opvoeding van kinderen.
Ze voelen zich daar prettig en veilig bij. De dagelijkse activiteiten worden
daardoor op vaste tijden uitgevoerd.
Elke dag heeft een vast en herkenbaar ritueel. Uw kind krijgt op vaste
tijden vruchtensap en een koekje of rijstwafel.
Baby’s krijgen hun voeding in het ritme dat door de ouders wordt
aangegeven. Tussen de middag eten de kinderen gezamenlijk aan tafel
een broodmaaltijd en vooraf zingen ze een bekend liedje.
‘s Middags gaan de kinderen een
middagslaapje doen. Hiervoor is een
speciale slaapruimte ingericht met
ledikantjes. Na het slaapje krijgen ze weer
drinken en fruit of een cracker.

Bel, mail of kom langs!
Tel. 0229-574 885
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Buitenschoolse opvang
Zowiezo organiseert naast gastouderopvang ook buitenschoolse
opvang. Daarvoor is op alle locaties een gezellige en huiselijke plek
gecreëerd. Hier kunnen kinderen van de basisschool naar toe als ouders
werken en er geen oppas thuis is. Dit kan na schooltijd en tijdens
vakanties. Op sommige locaties is er ook voorschoolse opvang en
opvang tijdens de lunchpauze mogelijk. Alle schoolgaande kinderen zijn
welkom.
Het is belangrijk dat ieder kind zich thuisvoelt bij BSO Zowiezo. Daarom
hoeft er niets en mag er veel. De kinderen zijn immers vrij! Vervelen
zullen ze zich er echter niet snel. Er is altijd iemand om mee te spelen en
er is leuk en uitdagend speelgoed voor iedere leeftijd.
Het ervaren team verzint iedere dag weer nieuwe activiteiten waar de
kinderen aan mee kunnen doen. Als het weer het toelaat kunnen ze
heerlijk buiten spelen.

Bso

BSO Zowiezo moet ook een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen.
De vaste en gediplomeerde leiding van BSO Zowiezo zorgt daarom voor:
• Aandacht voor de stemming en emoties van ieder individueel kind.
• Vaste tijden waarop gezamenlijk wordt gegeten en gedronken.
• Duidelijke regels en afspraken in de omgang met de leidsters
en met elkaar.
• Ruimte voor eigen initiatief en zelfredzaamheid.
• Begeleiding in het omgaan met conflicten en dagelijkse problemen.
• Goede communicatie met de ouder(s) of vaste verzorger(s).
BSO Zowiezo heeft verschillende locaties waar kinderen
kunnen worden opgevangen.

Sport bso

Zowiezo heeft speciaal voor de actieve kinderen een
locatie opgericht met als thema sport en spel.
Op het sportcomplex van HCSV Zwaluwen ‘30 in
Hoorn kunnen zij aan verschillende vormen van
sport meedoen.
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Zowiezo Kraamzorg
Zowiezo is een bekende naam in kinderopvang met
ervaren en superlieve gastouders en veilige, leuke
kinderdagverblijven. Zowiezo is één grote familie, die
nu is uitgebreid met nóg een aanwinst: Zowiezo
Kraamzorg.
Zowiezo Kraamzorg is nét even
anders. Want waar krijg je nou de kans om
vooraf kennis te maken met je kraamhulp?
Gewoon, om vóór je bevalling al het een
en ander door te spreken. En om te
kijken of het klikt.
Bovendien: Zowiezo is er voor het hele gezin. Natuurlijk, jij en je baby
staan centraal maar wij houden rekening met álle gezinsleden. Zo wordt de
kraamtijd een feestje voor iedereen!

Al onze kraamverzorgenden zijn ervaren en gediplomeerd. Zij leren je
alles rondom borstvoeding en de verzorging van je baby. Daarbij staat de
gezondheid van baby en moeder tijdens de kraamperiode centraal.
Kraamzorg wordt altijd vergoed, ook als er nog geen contract is
met jouw verzekeraar.
Zowiezo is al sinds flink wat jaren een begrip in de kinderopvang.
Via onze gastouders of vanuit onze kinderdagverblijven zorgen
wij voor een veilige en vertrouwde omgeving voor je kind(eren).

Zowiezo is ﬂexibel en betaalbaar

Neem je kraamzorg én kinderopvang af bij Zowiezo dan
krijgt u een combinatiekorting op de kinderopvang.
Alvast inschrijven? Meer weten?

Bel, mail of kom langs! Tel. 0229-574 885
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Onze locaties
Kinderdagverblijf Heerhugowaard
Deimoslaan 4, 1702 CK Heerhugowaard

Kinderdagverblijf en BSO
Langedijk
Korteweide 220,
1722 VL Zuid Scharwoude

vormgeving: www.normedia.nl -140094-brochure-algemeen

BSO Wognum
Boogerd 15, 168 VX Wognum

BSO Heerhugowaard
Hectorlaan 3,
1702 CL Heerhugowaard

Kinderdagverblijf en BSO Hoorn
Berkhouterweg 23, 1624 NS Hoorn
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Hoofdkantoor Zowiezo
Kerkstraat 35, 1687 AL Wognum
tel. 0229 - 574 885
info@zowiezo.nu
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