


2e Exloërmond, 10 november 2022


Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Westhoek,


In samenwerking met basisschool de Westhoek opent kinderdagverblijf en BSO NiNi in februari 
haar deuren in 2e Exloërmond. In de ruimte waar nu de voorschool zit zal de opvang plaats 
vinden. NiNi wordt een opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Eerst zal het een verticale groep 
worden, mocht de groep te groot worden zullen we van de BSO een aparte groep maken.  


Even voorstellen

Mijn naam is Nina Nieuwenweg. In 2018 heb ik de opleiding gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker afgerond, sindsdien ben ik werkzaam in de kinderopvang. Ik heb tijdens mijn 
loopbaan en studie mogen kijken en werken bij verschillende organisaties en op verschillende 
groepen. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan en mijn eigen visie kunnen vormen. Ik kijk er erg 
naar uit om vanuit deze visie een veilige en fijne plek te creëren voor uw kind(eren). Wat ik 
belangrijk vind is dat kinderen kunnen groeien en ontwikkelen op hun eigen tempo en manier. Het 
is belangrijk om een veilige omgeving te creëren voor alle kinderen waar ze helemaal zichzelf 
kunnen zijn, lekker kunnen spelen en groeien. Ik vind het heerlijk om lekker buiten te zijn met de 
kinderen en verschillende activiteiten aan te bieden. Ook vind ik vrij spel erg belangrijk, kinderen 
kunnen op deze manier hun eigen creativiteit kwijt en hun persoonlijke interesses ontdekken. 

Voor de BSO hoop ik een fijne plek te kunnen creëren waar kinderen kunnen blijven ontwikkelen 
maar ook kunnen rusten na hun schooldag. Een plek waar ze lekker kunnen spelen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes en kunnen knuffelen met eventuele broertjes en zusjes. Op deze 
manier wordt de opvang een verlengstuk van de thuissituatie, een warme en veilige omgeving 
voor alle kinderen. 


Kinderdagverblijf en BSO NiNi zal een particuliere opvanglocatie worden en dus geen onderdeel 
uitmaken van een gastouderbureau. Via de belastingdienst is het mogelijk om 
kinderopvangtoeslag aan te vragen voor de opvang uren die u afneemt bij ons. Hoeveel er 
vergoed wordt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 


De volgende vormen van opvang zullen worden aangeboden:

- Voorschoolse opvang (VSO) 4 tot 12 jaar (07.00 tot 08.30 uur)

- Dagopvang 0 tot 4 jaar (07.00 tot 18.00 uur)

- Buitenschoolse opvang (BSO) 4 tot 12 jaar (14.00 tot 18.00 uur)

- Vakantieopvang (07.00 tot 18.00 uur) 


In overleg met de school zal er ook BSO-opvang worden aangeboden op de studie-/margedagen 
van school. Op nationale feestdagen zal NiNi gesloten zijn. 


NiNi zal vaste en flexibele contracten aanbieden met de openingstijden van 07.00 tot 18.00 uur. 
Mocht u opvang nodig hebben buiten de reguliere opvang uren, kan dat altijd in overleg. 


Mocht u vragen hebben, stel ze gerust! U kunt mailen naar het onderstaande e-mailadres

kinderdagverblijfNiNi@outlook.com 


Mocht u alvast uw kind willen aanmelden om zeker te zijn van een plekje dan kunt u de tijden en 
dagen waarop u opvang nodig heeft en de leeftijd van uw kind(eren) mailen naar bovenstaand 

e-mailadres en dan reserveer ik alvast een plekje. 


Ik wil jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en hopelijk tot gauw bij NiNi! 


Met vriendelijke groet, 


Nina Nieuwenweg 
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