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Graag tot ziens !



Het beste 
voor je kind?

Dat wil elke ouder. Kinderopvang Bambino geeft ieder
kind de aandacht en zorg die het nodig heeft, in een veilige 

omgeving waarin het plezier heeft en zichzelf mag zijn.
 

Bambino verzorgt sinds 1990 vertrouwde en professionele 
kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit doen wij vanuit onze locaties 

in Albergen, Langeveen, Mariaparochie en Reutum. 

Kinderen die naar de kinderopvang gaan zijn sociaal sterker, 
beter in staat te communiceren, rustiger, kunnen zich beter 
concentreren én maken makkelijker keuzes. Kinderopvang 
bevordert de sociale ontwikkeling en zorgt voor een goede 
zelfstandigheid van kinderen. Het verbreedt de wereld van 

een kind: een goede voorbereiding op de toekomst!



Plezier 
en Kansen 
voor ieder kind

Voor je kind van 0 tot 13 jaar 

de opvang bij één organisatie geregeld? 

Dat kan bij ons op alle locaties!

Samen spelen en leren met kinderen: daaraan beleven wij enorm 
veel plezier! Ieder kind is welkom bij ons. Uitgangspunt is elk 
kind een superfijne dag bezorgen. 

Bij Bambino krijgt elk kind de ruimte om zijn kansen en talenten te 
ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen manier en altijd spelender-
wijs. Dat vinden wij belangrijk. Elk kind heeft recht op alle kansen,  
want opgroeien doe je maar één keer! Vanzelfsprekend voldoen we 
aan alle regelgeving omtrent huisvesting, veiligheid en hygiëne. Al 
onze medewerkers zijn professioneel opgeleid en gediplomeerd. 



Waarin onderscheiden we ons?
Bambino
• Passie, bezieling en liefde voor het werken met kinderen: 
 dat kenmerkt de medewerkers van Bambino.
• Bambino kent een groepsindeling op leeftijd en met vaste medewerkers:
   - in de babygroepen: alle rust, zorg en aandacht,
 - in de peutergroepen: volop aandacht voor spel en activiteiten,
 - voor kinderen van de buitenschoolse opvang: volop uitdaging.
• In onze kinderopvang 0 - 4 jaar krijgen kinderen het programma Uk en Puk   
 aangeboden, de voorloper op het programma Schatkist van school. 
 Spelenderwijs worden kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen.
• Bijna al onze locaties zijn gehuisvest in basisscholen: scholen en Bambino   
 werken intensief samen aan een goede toekomst voor alle kinderen. 
 Daar maken we ons samen sterk voor!
• Locaties van Bambino onderscheiden zich door een fijne sfeer, 
 de mooie ligging en de bijzondere inrichting.
• Bambino biedt veel flexibiliteit. Zo is bijvoorbeeld vaste en
 flexibele opvang mogelijk. Bovendien kan niet afgenomen 
 opvang onbeperkt en gratis geruild worden.
• Ouders en kinderen kunnen op ons rekenen, wij zijn er altijd!

Voor je kind van 0 tot 13 jaar 

de opvang bij één organisatie geregeld? 

Dat kan bij ons op alle locaties!



Een goede overdracht/samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk; 
samen willen we natuurlijk het allerbeste voor elk kind!

Voor baby’s proberen we ons zoveel mogelijk te houden aan het ritme van eten 
en slapen thuis en bestaat een groter deel van de dag uit voeden, knuffelen, 
verschonen en slapen. Daarnaast is er volop aandacht voor de lichamelijke ont-
wikkeling. We schenken veel aandacht aan het stimuleren van taalvaardigheden. 
Er wordt door de groepsleiding veel gepraat met de kinderen en elke dag worden 
er liedjes gezongen.

Met de oudere kinderen van de babygroep worden er 
activiteitjes gedaan die passen bij de leeftijd bv. boekjes 
kijken en voorlezen, liedjes zingen, puzzelen, bouwen, 
muziek maken en luisteren. We werken hierbij met het 
voor- en vroegschoolse (vve) programma Uk en Puk. 
Onze medewerkers van de babygroep zijn hiervoor, 
net als de medewerkers van de peuteropvang, 
speciaal geschoold. 

De dagindeling in de babygroep is erg afhankelijk van 
de leeftijd van het kind. Allereerst is er voldoende tijd 
voor het ontvangen van kinderen en ouders en voor de 
informatie van de ouders over hun kind. 

Een dagje Bambino
… in de babygroep



Ook worden de kinderen vanaf de babygroep 
gevolgd in hun ontwikkeling d.m.v. een kind- 
volgsysteem. We kunnen ouders zo heel 
nauwkeurig op de hoogte brengen van de 
ontwikkeling van hun kind. Zo maken we ons 
samen met de ouders sterk voor een goede 
toekomst voor elk kind!

Een hele belangrijke activiteit, ook in de baby- 
groep, vinden wij het buiten spelen. Zodra het 
weer het enigszins toelaat gaan we buiten spe-
len met zand, bladeren, stokjes, evt. water enz. 
en met allerlei (rijdend) speelgoed. Regelmatig 
wordt er ook een wandeling gemaakt met buggy’s 
en/of de bolderkar. 

Onze opvang werkt met vaste medewerkers op 
vaste groepen. Kinderen en met name baby’s 
hebben behoefte aan zoveel mogelijk regelmaat 
en rust. Maar ook voor ouders is het fijn steeds 
een bekend gezicht tegen te komen.
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              Een dagje Bambino
            … in de peutergroep
 

Wanneer alle kinderen binnen zijn gaan we in de kring voor een openingsgesprek-
je over o.a. de belevenissen van de kinderen en het thema waar we op dat moment 
mee bezig zijn. Daarna volgt vrij spel en begeleiden we de  kinderen individueel  of 
in groepjes.  Vervolgens in de kring vertellen we een verhaal, lezen een boek, zingen 
liedjes rondom het thema. Er wordt fruit gegeten en sap gedronken.  Hierna volgt een 
groepsactiviteit en vrij spelen, als het weer het toelaat buiten, anders binnen. Aan het 
eind van de ochtend houden we een afrondend gesprek met bijv. een spel of een lied. 

Alle peuters krijgen aan de hand van thema’s die aanslui-
ten bij hun beleving een voor- en vroegschools programma 
(Uk en Puk) aangeboden. Thema’s die aan bod komen zijn: 
Dit ben ik, mijn familie, eet smakelijk, wat heb je aan van-
daag? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan jaarlijks 
terugkomende thema’s bijv. de seizoenen en Sinterklaas. 

Een dagdeel bestaat uit vaste steeds terugkerende 
momenten. Dit biedt de kinderen herkenning, 
veiligheid en vertrouwen in de speelomgeving en de 
begeleiding op de groep. Naast de vaste momenten 
wordt er voldoende variatie aangeboden, 
zodat de peuters leren omgaan met 
de verschillende materialen en 
spelmogelijkheden. Kinderen 
worden zowel individueel als 
in groepsverband begeleid.

Alle kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom op de 
peuteropvang. Als de kinderen ’s morgens binnenkomen 
is er gelegenheid om vrij te spelen bijv. bouwen, klim-
men, puzzelen, tekenen, verven.



De speelruimten zijn ingedeeld in verschillende 
speelhoeken. Spelen is heel belangrijk voor peuters. 

Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om zich heen 
en alle ontwikkelingsaspecten (lichamelijke, verstan-
delijke, sociaal-emotionele, taal, rekenen en creatie-
ve zelfredzaamheid) komen afwisselend en zo opti-

maal mogelijk aan bod.

We vinden het belangrijk om een ontwikkelingsachter-
stand van een kind in een vroeg stadium te signaleren. 
Samen met ouders en indien nodig met een deskun-
dige kan er naar een juiste aanpak gezocht worden, 
afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van 
het kind. De ontwikkeling die het kind doormaakt in de 
peuteropvang is erg waardevol voor de volgende stap 
nl. de basisschool. 

Samen met het basisonderwijs is een overdrachts-
formulier ontwikkeld. Het formulier wordt aan het 
eind van de peuterperiode door de medewerker van 
de peuteropvang ingevuld, met ouders besproken en 
overhandigd aan de leerkracht van het basisonder-
wijs. Op deze manier is er een goede doorlopende 
zorg- en ontwikkelingslijn richting het basisonderwijs. 
Elk kind kan op deze manier de best mogelijke start 
maken op school.
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Samen met de kinderen wordt het programma bepaald, worden de ruimtes inge-
richt en de regels opgesteld, zodat ze echt het gevoel hebben dat de buitenschoolse 
opvang van hen is en ze graag en met veel plezier bij ons komen.

Vanzelfsprekend worden de kinderen door ons begeleid en gestimuleerd om (met 
elkaar) te spelen en met verschillende activiteiten bezig te zijn. Buitenspelen en 
bewegen vinden wij hierbij heel belangrijk. Op onze buitenschoolse opvang wordt 
op allerlei manieren aandacht besteed aan de waarden en normen en weerbaarheid 
binnen de groep en in onze maatschappij. 

Wanneer de kinderen ’s morgens voor school binnen-
komen mogen ze vrij spelen tot het moment dat ze naar 
school gaan. kinderen die ’s middags nog vrij zijn kun-
nen bij ons een broodje komen eten. In kleine groepjes 
met een medewerker is er gelegenheid tot gesprek en 
wordt er gezellig wat gegeten en gedronken.

Na schooltijd drinken en eten de kinderen sap en fruit/
koekje. Er is voor elk kind aandacht en het kind kan 
vertellen over de gebeurtenissen van die dag. 
Vervolgens wordt er overlegd wat iedereen gaat 
doen, bv. een spel, sportactiviteit, 
bouwen met constructiemateriaal, 
knutselen, boek lezen, computeren, 
tv. kijken enz. 

De tijd die de kinderen bij ons op de buitenschoolse opvang 
doorbrengen zien we als vrije tijd. We willen graag dat alle 
kinderen met een goed gevoel naar onze opvang gaan.

Een dagje Bambino
… op de buitenschoolse opvang



In verband met het continurooster op 
de basisschool hebben we naschools 
ook mogelijkheden tot het aanbieden 
van workshops, en/of uitstapjes net als 
in vakanties en op vrije dagen.

Onze medewerkers bieden elke dag een binnen- en 
buitenactiviteit aan. Kinderen kunnen kiezen of en 
waaraan ze mee willen doen. De jongste kinderen 
van de buitenschoolse opvang zijn in principe altijd 
onder begeleiding van een pedagogisch medewer-
ker (en worden ook van en naar school gehaald en 
gebracht). Naarmate de kinderen ouder worden mo-
gen ze, met toestemming van ouders, zelfstandig 
activiteiten ondernemen.

Op vrije middagen kunnen kinderen de hele middag 
komen en in vakanties een hele dag. Op deze midda-
gen worden er uitgebreidere activiteiten gedaan en 
tijdens vakanties worden er in overleg met ouders 
speciale activiteiten, binnen- of buitenshuis geor-
ganiseerd bv. sport- en spel, workshops, uitstap-
jes naar bos, museum, kinderboerderij, zwembad, 

speeltuin enz.
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Meer weten 
over Bambino? 

Heb je belangstelling voor onze opvang? 
Wil je meer informatie? 

Bel ons en maak vrijblijvend een afspraak. 
Kijk rond en ervaar zelf de fijne sfeer in iedere groep. 

Neem ook eens een kijkje op onze website

www.kinderopvangbambino.nl
Hier vind je uitgebreide informatie over onze opvang, 

openingstijden, kosten, pedagogische visie enz.

Kom kijken en ervaar het zelf!



De Krummelkes/Kiekes
(in de St. Alphonsusschool)
Almeloseweg 209
7614 LA Mariaparochie
T. 06 39 23 49 39
0 - 13 jr.

De Buitenboel
(nabij de Mariaschool)
Kerkstraat 85
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Meer weten 
over Bambino? 

Heb je belangstelling voor onze opvang? 
Wil je meer informatie? 

Bel ons en maak vrijblijvend een afspraak. 
Kijk rond en ervaar zelf de fijne sfeer in iedere groep. 

Neem ook eens een kijkje op onze website

www.kinderopvangbambino.nl
Hier vind je uitgebreide informatie over onze opvang, 

openingstijden, kosten, pedagogische visie enz.

Kom kijken en ervaar het zelf!

’t Spölhuuske/Kabam
(in basisschool Kadoes)
De Weer 11
7665 DG Albergen
T. 0546 47 31 62
2 - 13 jr.Te
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Gaa(r)f
(in de Mariaschool)
Kerklaan 2
7679 VG Langeveen
T. 06 11 29 47 04
0 - 13 jr.

Graag tot ziens !


