
Met Old Skool+ biedt
kinderopvang de Kinderkei 

gespecialiseerde opvang voor 
kinderen die nét wat extra

zorg nodig hebben.
Dat is prettig voor het hele gezin.

Heeft uw kind extra aandacht
en ondersteuning nodig?



Voor wie?
Onze doelgroep zijn kinderen van
0 tot en met 16 jaar met een speciale 
zorgvraag vallend onder de Jeugdwet 
of PGB die niet past binnen de reguliere 
opvangmogelijkheden of met ondersteuning 
wel past binnen de reguliere kinderopvang. 
Denk hierbij aan kinderen met gedrags- en 
ontwikkelingsproblemen, een fysieke- 
verstandelijke of psychiatrische beperking. 
Ook staan wij klaar voor kinderen die tijdelijke 
opvang nodig hebben vanwege bijvoorbeeld 
de thuissituatie. 

Mogelijkheden
Afhankelijk van de individuele wensen en 
behoeftes kan er gekozen worden voor 
een eigen plekje waar een kind individueel 
of in klein groepsverband van 2 of 3 
kinderen begeleid wordt. Ook  bestaat 
een mogelijkheid om kinderen extra 
ondersteuning te bieden binnen de reguliere 
opvangmogelijkheden in één van de groepen 
van kinderopvang de Kinderkei.

Deskundige persoonlijke aanpak
Er wordt gekeken naar de zorgvraag, de 
individuele behoeftes en mogelijkheden van 
het kind. Dit allemaal in samenwerking met 
het kind, de ouders en uiteraard onze eigen 
gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. 
Het kind staat centraal en de aanpak wordt 
individueel gericht zodat ieder kind in zijn/
haar eigen tempo lekker kan spelen.
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Voordelen van opvang bij Old Skool+
• Gespecialiseerde individuele kinderopvang op maat voor
 kinderen van 0 tot en met 16 jaar
• De extra aandacht bieden we deze kinderen in speciaal ingerichte   
 ruimtes, waaronder een prikkel-arme ruimte
• Deskundige en persoonlijke aanpak met vaste, pedagogische    
 medewerkers
• Rust, structuur en regelmaat
• Hele of halve dagen opvang
• Structurele opvang of bijvoorbeeld alleen tijdens vakanties
• Opvang voor kortere of langere periode
• Flexibele opvang met wisselende dagen in de week of maand mogelijk
• Ook opvang mogelijk voor een aantal uren per dag of week

Kinderopvang de Kinderkei bestaat 
inmiddels 10 jaar en heeft diverse 

vestigingen in en rond Wolvega waar 
kinderopvang, peuteropvang en 

buitenschoolse opvang wordt geboden. 
Toch zijn er ook kinderen die niet tot hun 

recht komen op de reguliere opvang.
Ook deze kinderen bieden wij graag

een fijne opvangomgeving.

Old Skool+ is een gespecialiseerde dienst
van kinderopvang de Kinderkei.

Kinderen die extra aandacht, 
ondersteuning en begeleiding nodig 
hebben komen vaak niet tot hun recht 
op een reguliere (buitenschoolse) 
kinderopvang. Old Skool+ is een 
kleinschalige, gespecialiseerde opvang 
waar die extra aandacht, ondersteuning 
en begeleiding wèl aanwezig is. Old 
Skool+ kan ”de zorg“ even van de ouders 
overnemen en garandeert dat hun kind een 
leuke (mid)dag heeft. Wij bieden maatwerk 
en hebben voor diverse zorgvragen een 
passend aanbod binnen Old Skool+ met, 
waar mogelijk, een combinatie met de 
reguliere kinderopvang. 

Nieuwsgierig?
Bel voor een vrijblijvend gesprek of rondleiding


