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2Samen... 
    75 jaar thuis in kinderopvang
U bent op zoek naar kinderopvang, misschien wel voor het eerst. Wij kunnen ons dan 
ook voorstellen dat u uitgebreid de tijd neemt om zorgvuldig en weloverwogen een keuze 
te maken voor de kinderopvangorganisatie waaraan u uw kind toevertrouwt. Deze  
brochure geeft u een eerste indruk van onze organisatie. Is uw interesse gewekt? Dan 
willen wij u van harte uitnodigen voor een vrijblijvende rondleiding in het kindercentrum 
van uw keuze. Zo kunt u met eigen ogen zien waar en hoe wij uw kind straks opvangen. 

Al 75 jaar gaan wij de uitdaging aan om de hoogste kwaliteit te leveren en ervoor te  
zorgen dat ieder kind en elke ouder zich bij ons thuis voelt. We zien ernaar uit om u  
en uw kind(eren) binnenkort te mogen begroeten in één van onze kindercentra!

Opvangvormen
Wij bieden kinderopvang in Den Haag, Monster en Naaldwijk. 

Wij bieden: 
Dagopvang 0 tot 4 jaar
Peuteropvang (peuterspeelzaal) 2 tot 4 jaar
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2,5 tot 4 jaar
Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar
Vakantieopvang  4 tot 13 jaar

Onze locaties
Onze centra hebben elk een eigen karakter en uitstraling. Ook de dienstverlening is 
zoveel mogelijk afgestemd op de vraag in de wijk en specifieke wensen van ouders. 
Zo zijn er locaties met natuurtuinen, moestuinen, muziek- of zwemlessen, VVE, 
of een specifiek aanbod gericht op sport, natuur of Montessori.

Openingstijden
Onze kindercentra zijn standaard geopend van 7.30 - 18.00 uur. Op sommige locaties 
hanteren wij verlengde openingstijden in de ochtend en/of middag. Dat wil zeggen dat 
deze centra vroeger openen en/of later sluiten.  

Kijk op 2samen.nl voor meer informatie.
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Kies voor kwaliteit
Wij investeren constant in kwaliteit, zoals goed opgeleide medewerkers, ruime locaties 
en een activiteitenaanbod waar de ontwikkeling en het plezier van uw kind centraal 
staan. Ook willen we u als ouder zo transparant en flexibel mogelijk van dienst zijn. 
We helpen u graag om werk en de zorg voor uw kind te combineren. Welke vorm van 
kinderopvang u ook nodig hebt, u kunt ervan op aan dat wij er alles aan doen om uw 
kind zich bij ons thuis te laten voelen. 

Kiest u voor 2Samen dan kiest u voor:

• Een stichting zonder winstoogmerk die (blijvend) investeert in kwaliteit 
• De hoogste klanttevredenheid (wat blijkt uit landelijke benchmarks) 
• Uitsluitend gediplomeerde en doorlopend bijgeschoolde medewerkers 
• Een veelzijdig activiteitenaanbod met muziek, sport, dans en uitstapjes 
• Uitdagende workshops, activiteiten en een zomerkamp in de bso 
• All-in-tarieven 
• Veel aandacht voor gezonde voeding met o.a. dagelijks vers fruit 
• Aandacht voor duurzaamheid 

Bovendien bieden wij u de zekerheid van:

• 75 jaar ervaring 
• De grootste professionele kinderopvangorganisatie in de regio

Pedagogisch beleid als basis
Ons pedagogisch beleid is leidend voor de werkwijze in al onze locaties. Het geeft  
bijvoorbeeld richting aan de uitstraling van onze binnen- en buitenruimtes, het handelen 
van onze medewerkers en het activiteitenaanbod. Onze pedagogische kwaliteit wordt 
periodiek (wetenschappelijk) onderzocht om deze continu te kunnen verhogen. 
Pedagogisch medewerkers worden in de praktijk begeleid door onze pedagogen en 
hbo-coaches. Ook volgen ze cursussen op het gebied van onder andere de laatste 
opvoedkundige inzichten, inspelen op de ontwikkeling, kinder-EHBO, voorlezen en  
spelbetrokkenheid. 

Gezonde voeding
Gezonde en gevarieerde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. 
Daarom volgen wij de adviezen van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere  
dat wij de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet beperken en zorgen dat kinderen 
voldoende vezels binnenkrijgen. Voor baby’s stemmen we een eigen voedingsschema af 
in samenspraak met u als ouder.
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Baby- en peuteropvang 0 - 4 jaar
Wij bieden meer dan opvang alleen. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om  
uw kind de uitdaging te bieden die het nodig heeft. Spelenderwijs stimuleren wij de  
ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taal, denken en sociale vaardigheden. 

Het kinderdagverblijf
Liefdevolle verzorging en voldoende rust zijn essentieel. Maar vanaf babyleeftijd valt er 
bij ons ook van alles te doen en ontdekken. Samen leren en ontwikkelen, daarvoor is het 
kinderdagverblijf uitermate geschikt. Onze medewerkers zorgen dat het uw kind aan niets 
ontbreekt en stimuleren de ontwikkeling vanaf babyleeftijd. In onze kinderdagverblijven 
hebben we bijvoorbeeld aandacht voor beweging, dans en muziek. Ook lezen we  
dagelijks voor om de woordenschat te vergroten. 

Gezond bewegen en veel buitenlucht vinden we ontzettend belangrijk. Tuinieren in de 
moestuin of samen boodschappen doen, vallen bij kinderen goed in de smaak. Waar 
mogelijk leggen we uitdagende natuurtuinen en buitenruimtes aan en organiseren we 
diverse speelse activiteiten waarin beweging centraal staat. Ook gaan we er geregeld 
opuit naar het bos, park of het strand bijvoorbeeld.  

Peuteropvang (peuterspeelzaal)
Door het bezoeken van een peuterspeelzaal krijgt uw kind de kans om zijn of haar 
wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. De ‘thuiswereld’ wordt aanzienlijk 
uitgebreid. Ook is het een goede voorbereiding op de basisschool. Uw kind leert bijvoor-
beeld spelenderwijs hoe het is om in een groep te functioneren en samen te spelen  
en te delen. In de peuteropvang werken we met thema’s waaraan verschillende 
activiteiten worden gekoppeld, zoals knutselen, voorlezen, zingen en dansen. Daarmee 
stimuleren we een brede ontwikkeling. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Kinderen die met een taal- of rekenachterstand op de basisschool beginnen, hebben  
daar vaak hun hele schooltijd last van. Een VVE-programma in onze peuter- of dag-
opvang kan dan een uitkomst zijn. We besteden extra aandacht aan taalvaardigheid, 
rekenvaardigheid en sociale en communicatieve vaardigheden waardoor de kansen op 
een goede schoolloopbaan aanzienlijk worden vergroot. 
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Buitenschoolse opvang 4 -13 jaar
In onze buitenschoolse opvang (bso) werken we gericht aan de ontwikkeling en een 
groeiende zelfstandigheid. Bso-tijd is echter ook vrije tijd waarin kinderen zelf keuzes 
mogen maken. Lekker even een boekje lezen of samen buitenspelen, behoren zeker  
tot de mogelijkheden.  

Meest uitgebreide activiteitenaanbod in de regio
Onze activiteitenspecialist KICKS verzorgt een uitdagend en gevarieerd activiteitenaanbod 
waarmee kinderen wekelijks (nieuwe) talenten kunnen ontdekken. Met meer dan 200  
verschillende workshops waaruit onze locaties kunnen kiezen, diverse clinics en zelfs  
een zomerkamp hebben we gegarandeerd het meest uitgebreide aanbod in de regio!  
Deze activiteiten zijn bij onze tarieven inbegrepen, u betaalt hiervoor dus niets extra. 

Enkele voorbeelden: voetbal, hockey, zelfverdediging, surfen, capoeïra, breakdance,  
vioolles, gitaarles, theater, fotografie, computeranimaties maken, vossenjachten,  
schilderen, tuinieren en strandjutten. Vaak verzorgen externe vakdocenten de  
programma’s. 

In onze dagelijkse praktijk hebben we veel aandacht voor beweging en natuurbeleving. 
Zo organiseren we sportdagen, outdoorprogramma’s en natuur-ontdekdagen. Ook onder-
nemen we regelmatig leuke uitstapjes. 

Samenwerking met scholen
Wij hebben een samenwerkingverband met vele basisscholen in de regio. Steeds vaker 
verzorgen wij ook het activiteitenprogramma tijdens of na schooltijd. Bijvoorbeeld in het 
kader van de verlengde schooldag. 

Zit uw kind op een basisschool waar wij mee samenwerken dan halen wij hem/haar  
van school. Als uw kind een andere school bezoekt, is hij/zij ook welkom bij onze opvang 
maar kunnen wij hem/haar helaas niet altijd zelf uit school halen.
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Wanneer u uw keuze hebt gemaakt 
Wij hopen dat uw keuze op 2Samen valt. Hebt u vragen, wenst u extra informatie, of 
stelt u prijs op een persoonlijke toelichting? Dan zijn de medewerkers van de afdeling 
Planning & Advies u graag van dienst. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 
17.00 uur via 070 338 55 00 of planning@2samen.nl. Wij verwijzen u ook graag naar 
onze website: 2samen.nl. Daar vindt u meer informatie en kunt u diverse folders en  
brochures downloaden.

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven? Dan kunt u gebruikmaken van het aangehechte aanmeldings-
formulier. U kunt zich ook eenvoudig digitaal inschrijven op onze website. 

Direct plek?
Soms komt het voor dat er op het centrum van uw keuze niet direct plek is. In dat geval 
nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Indien u dat wenst, 
plaatsen wij uw kind op de wachtlijst. Wellicht kunnen wij u in de tussentijd op een 
andere locatie van dienst zijn. 

Kennismakingsgesprek 
Is de plaatsing van uw kind officieel rond, dan nodigen wij u uit bij de locatie van uw 
keuze. U kunt dan uitgebreid kennismaken met de mensen die u de zorg voor uw kind 
(deels) uit handen nemen. We zijn benieuwd naar uw verwachtingen en specifieke  
wensen. Uiteraard proberen we daar zo goed mogelijk op in te spelen.

Wat kost kinderopvang?
Wat u uiteindelijk aan kinderopvang kwijt bent, hangt onder andere af van uw inkomen, 
het aantal kinderen waarvoor u opvang wenst af te nemen, de opvangvorm en het pakket 
dat u kiest. Een overzicht van onze actuele uurprijzen vindt u op onze website.
 
De meeste mensen kunnen kinderopvangtoeslag krijgen. De hoogte van deze tegemoet-
koming is inkomensafhankelijk. Op 2samen.nl vindt u uitgebreide overzichten met een 
indicatie van de netto kosten per inkomen en een handige rekentool. Ook vindt u hier 
een link naar de website van de Belastingdienst waar u direct een proefberekening kunt 
laten maken. Beschikt u niet over internet, dan maakt onze afdeling Planning & Advies 
deze berekening graag voor u. 

uw    keuze
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Samen met u
Als medeopvoeders van uw kind vinden wij het van groot belang om zoveel mogelijk 
samen met u op te trekken en elkaar goed op de hoogte te houden. Bij het ophalen van 
uw kind vertellen de pedagogisch medewerkers daarom altijd hoe uw kind het bij ons 
heeft gehad. Wilt u op een ander moment met ons van gedachten wisselen? Dan kunt  
u altijd een afspraak maken, zodat we uitgebreid de tijd voor u kunnen nemen.

2Samen-app
Ook via onze app houden wij u goed op de hoogte. Met leuke foto’s en berichten kunt  
u de belevenissen en ontwikkeling van uw kind goed volgen. Dagen ruilen, extra dagen 
aanvragen of uw kind afwezig melden gaat met de app heel eenvoudig. Kijk voor meer 
informatie op 2samen.nl/app. 
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AANMELDINGSFORMULIER 
Wanneer u middels dit formulier uw wensen aangeeft, nemen wij graag (vrijblijvend) contact met u op om 
de mogelijkheden te bespreken. U kunt zich ook gemakkelijk en snel inschrijven via 2samen.nl.

Hebt u al een kind bij 2Samen? 
 Ja  |  Nee *  
Indien ja: vul dan hier uw debiteurnummer in ________________________________________  
Indien er geen wijzigingen zijn in de gegevens van de verzorger(s), hoeft u deze niet in te vullen en 
kunt u verder naar ‘Gegevens Kind’.

✃

U kunt dit formulier retourneren aan Kinderopvang 2Samen, Antwoordnummer 10085, 2501 VB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. 

U kunt altijd bellen of mailen naar de afdeling Planning & Advies: 070 338 55 00 / planning@2samen.nl. Meer informatie vindt u op 2samen.nl.

Gegevens eerste verzorger:

Naam / Voorletters  Dhr  |  mevr *  Burgerservicenummer

  

Adres 

Postcode / Plaats 

Telefoonnummers Privé Werk Mobiel

Geboortedatum:  E-mailadres: 

Gegevens tweede verzorger:

Naam / Voorletters  Dhr  |  mevr * Burgerservicenummer

  

Adres 

Postcode / Plaats 

Telefoonnummers Privé Werk Mobiel

Geboortedatum:  E-mailadres: 

Gegevens kind:

Achternaam Geslacht (indien bekend) *  J  |  M 

Voornaam  Burgerservicenummer

(Verwachte) Geboortedatum  

*

 

Omcirkelen wat van toepassing is

Voorkeurslocatie:
Vul hieronder de namen van de locaties in die uw voorkeur hebben. Indien u niets invult, zoeken wij 
voor u de kindercentra nabij de opgegeven woonadressen.

Voorkeur 1 

Voorkeur 2 

Voorkeur 3

Plaatsing gewenst per: 

aan- 
  melden



Gewenste opvangvorm:
Kruis hieronder de gewenste opvangvorm(en) en dagen aan. De medewerkers van onze afdeling 
Planning & Advies adviseren u verder over het pakket dat het best aansluit bij uw wensen.

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Dagopvang 

Buitenschoolse opvang

Losse vakantieopvang

Peuteropvang (peuterspeelzaal)

Anders, namelijk:*

* Kijk voor de mogelijkheden op 2samen.nl

Heeft uw kind extra aandacht nodig i.v.m. speciale omstandigheden / gezondheid waar het  
kindercentrum rekening mee zal moeten houden? 

Deelname Rijksvaccinatieprogramma *

Ja  |  Nee    

*

 

Omcirkelen wat van toepassing is

Naar welke school gaat uw kind (verplicht bij aanvraag buitenschoolse opvang i.v.m. het halen 
van uw kind): 

Hoe bent u aan 2Samen gekomen? (Aankruisen wat van toepassing is)

 Folder / Brochure  Advertentie (web)  Advertentie (drukwerk) 

 De telefoongids   Gemeentegids   Zoekmachine   

 Social Media   Via via    Evenement 

 Buitenreclame  School  Anders, namelijk: 

Met het insturen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat 2Samen mijn persoonlijke gegevens verwerkt.  
 
Paraaf:

✃
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Locatieoverzicht Kinderopvang 2Samen

Locaties



Stichting Kinderopvang 2Samen

Bezoekadres:  Laan van Meerdervoort 70

 2517 AN Den Haag

Postadres:  Postbus 16555

 2500 BN Den Haag

Telefoon: 070 338 55 00

E-mail: info@2samen.nl

Website: 2samen.nl
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Bel voor meer
informatie met 
onze afdeling  

Planning & Advies:
070 338 55 00


