i n f o r m a t i e

Al 75 jaar thuis
in kinderopvang
2Samen verzorgt al 75 jaar professionele kinderopvang.
Naast het bieden van opvang die veilig en verantwoord is,
streven wij ernaar een tweede thuis te zijn voor de kinderen.
Dagelijks scheppen wij een klimaat waarin de kinderen zich
veilig en gewaardeerd voelen. Zo durven de kleinsten de
omgeving steeds meer te ontdekken en kunnen de oudere
kinderen groeien naar zelfstandigheid.
U vindt onze locaties door heel Den Haag, Monster en
Naaldwijk (zie het kaartje). Wilt u weten welke opvangvormen
een bepaald centrum biedt, kijk dan op 2samen.nl.
Onze kindercentra zijn standaard geopend van 7.30-18.00
uur. Op sommige locaties hanteren wij ruimere openingstijden
in de ochtend en/of middag. Dit staat dan bij het betreffende
centrum aangeven op onze website.

Oog voor ontwikkeling
en uitdaging
Onze professioneel geschoolde pedagogisch medewerkers weten dat kinderopvang meer is dan
simpelweg ‘leuk spelen’. Zij zetten zich iedere dag
opnieuw in om de ontwikkeling van kinderen optimaal
te stimuleren. Voor alle leeftijden bieden wij speciale
activiteiten en uitstapjes.

Met 200 verschillende workshops, clinics en zelfs een
zomerkamp heeft onze buitenschoolse opvang gegarandeerd het meest uitgebreide activiteitenaanbod in de regio.

Vraag een vrijblijvende
rondleiding aan
De basis van ons dagelijks handelen is het pedagogisch
beleid. Maar opvang is ook een kwestie van sfeer en
gevoel. Dat is iets wat u het beste zelf kunt ondervinden.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te
nemen bij het centrum van uw keuze. Wilt u een rondleiding, belt u dan van tevoren om een afspraak te maken.
We nemen dan uitgebreid de tijd om u rond te leiden en al
uw vragen te beantwoorden. De telefoonnummers van al
onze centra vindt u op 2samen.nl.

Locatieoverzicht

Waar vindt u ons?
Naaldwijk

✃

De kosten voor kinderopvang

Wie kinderopvang afneemt, kan in aanmerking komen voor
één of meerdere tegemoetkomingen. Wilt u snel weten wat
kinderopvang in uw situatie kost, ga dan naar ons rekenmodel op 2samen.nl (onder het kopje ‘Kosten’ en vervolgens
‘Rekentool’). U kunt natuurlijk ook terecht bij de medewerkers van onze afdeling Planning & Advies. Zij helpen u
graag verder!

Onze opvangvormen
Dagopvang 0 tot 4 jaar

Kinderopvang
2Samen 2 tot 4 jaar
Peuteropvang (peuterspeelzaal)
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2,5 tot 4 jaar
Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar
Tussenschoolse opvang 4 tot 13 jaar
Vakantieopvang 4 tot 13 jaar

catieoverzicht Kinderopvang 2Samen
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Ja, schrijf mij in
Gegevens ouder/verzorger:
Naam
Adres
Postcode / Plaats
Telefoonnummers

Privé
Mobiel

E-mailadres

Gegevens kind:
Achternaam
Voornaam
Geslacht (indien bekend)
(Verwachte) Geboortedatum

Deelname Rijksvaccinatieprogramma:
Ja | Nee *

* Omcirkelen wat van toepassing is

Voorkeurslocatie:
Voorkeurslocatie
Plaatsing gewenst per

Gewenste opvangvormen:
Dagopvang

Buitenschoolse opvang

Losse vakantieopvang

Peuteropvang (peuterspeelzaal)

Tussenschoolse opvang

Naar welke school gaat uw kind?

(verplicht bij aanvraag naschoolse opvang i.v.m. het halen van uw kind)

Hoe bent u aan deze informatiefolder gekomen?
Met het insturen van dit formulier ga ik ermee akkoord dat
2Samen mijn persoonlijke gegevens verwerkt.
Paraaf:

Online inschrijven is mogelijk.
Ga daarvoor naar 2samen.nl, en klik op ‘aanmelden’.
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2501 VB Den Haag

Antwoordnummer 10085

Kinderopvang 2Samen

postzegel niet nodig
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Kiest u voor 2Samen
dan kiest u voor:
Een stichting zonder winstoogmerk die (blijvend)
investeert in kwaliteit
Kleinere baby- en peutergroepen met meer medewerkers
dan wettelijk verplicht
Hoge 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
Veel aandacht voor gezonde voeding met o.a. dagelijks
vers fruit
All-in-tarieven

Bovendien bieden wij u
de zekerheid van:
75 jaar ervaring

januari 2019 (4.000)

De grootste professionele kinderopvangorganisatie in de regio

2SAMEN.NL THUIS IN KINDEROPVANG

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

Bel voor meer
informatie met
onze afdeling
Planning & Advies:
070 338 55 00

