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Unieke gecombineerde groep van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. 

NIEUW in Egmond aan Zee!  

‘De Zeesterretjes’ start met kinderdagverblijf in obs de Driemaster   
 

Vanaf 17 augustus 2020 kunnen kinderen in de leeftijd 0-4 jaar voor kinderopvang terecht in Egmond aan Zee.  
Forte Kinderopvang start na de zomervakantie met kinderdagverblijf De Zeesterretjes, in basisschool De Driemaster. 

 
 
In basisschool De Driemaster 
Het nieuwe kinderdagverblijf wordt gecombineerd met 
peuteropvang De Zeesterretjes, in basisschool De Driemaster. 
Het voordeel van opvang in de school is dat er een doorgaande 
ontwikkellijn met school ontstaat: zo wordt de drempel naar 
school voor de kinderen een stuk lager en groeien de baby’s en 
peuters met plezier richting de basisschool.  
 
 
Unieke groep voor 0 – 4 jaar 
De binnenruimte is deels aangepast naar de opvang van ook de allerkleinsten van 0 – 2 jaar die er nu bij gaan komen. 
Het wordt een unieke groep voor alle kinderen tussen de 0 en 4 jaar.  
Om alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren gebruiken we de methode ‘Uk en Puk’ al vanaf 0 jaar 
en worden er verschillende hoeken gecreëerd waar kinderen volop kunnen ontdekken en groeien.  
Aansluitend aan de ruimte kunnen de kinderen buitenspelen. Bij de buitenruimte is een zandbak, speelhuisje en 
voldoende speelmateriaal om lekker te kunnen spelen.  
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Openingstijden  
Het kinderdagverblijf gaat hele dagen open van maandag t/m vrijdag, van 07.30 – 18.30 uur, met de mogelijkheid tot 
vervroegde opvang vanaf 07.00 uur.  
 
Forte kinderopvang op een rij: 

 Hele dagen open van maandag t/m vrijdag, van 07.30 – 18.30 uur 

 Mogelijkheid tot vervroegde opvang vanaf 07.00 uur 

 Combinatie van peuteropvang en kinderdagverblijf dagen mogelijk 

 Extra opvang tegen regulier tarief is altijd mogelijk 

 Intensieve samenwerking met school 

 VVE programma Uk & Puk 

 Het gemak van de Forte app voor ouders: in beeld wat uw kind doet bij Forte, en het gemak van 24/7 ruilen 
en afwezigheid doorgeven 

 Flexibel ruilbeleid (ook bij feestdagen) 

 Doorgaande ontwikkellijn tussen basisschool, opvang en ouders: daar profiteert uw kind van! 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten of aanmelden? 
Er zijn nog plekken beschikbaar voor kinderdagverblijf De Zeesterretjes.  
Vraag gerust een rondleiding aan via www.fortekinderopvang.nl/rondleiding.  
Wij bespreken dan in een uitgebreid telefonisch gesprek de wensen en mogelijkheden.. 
 
U kunt ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie via 0251 – 65 80 58 of 
klantenservice@fortekinderopvang.nl.  
Of neem een kijkje op onze website: www.fortekinderopvang.nl. 
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