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Onze visie  

Sportify Kids locatie de Vliegertjes is een peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 
Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met vertrouwen bij ons achterlaat. Om kwalitatief goede opvang 
te bieden hebben wij als doelstelling kinderen in een veilige omgeving op te vangen en de ruimte te 
geven om zich optimaal te ontwikkelen. Emotionele veiligheid en plezier voor het kind staat bij ons hoog 
in het vaandel.     

Sportify Kids is gebaseerd op 4 pijlers:  

 Sport 
Bij Sportify Kids vinden wij het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende vormen 
van sport en bewegen. Ook met peuters kun je al jong hele leuke beweegactiviteiten doen. Door het 
bewegen leren peuters zich te uitten en komen zij letterlijk beter in hun lichaam. Daarnaast bevordert 
het de motorische ontwikkeling en samenspel. We zullen de kinderen stimuleren om met plezier te 
bewegen. Elke dag zal er een sportinstructeur langskomen om peutergym te geven. Wij mogen gebruik 
maken van de gymzaal in het schoolgebouw.  

 Creativiteit 
Sportify Kids daagt kinderen uit om hun creativiteit te ontwikkelen. Creativiteit vergroot  de flexibiliteit 
en het vermogen om met problemen en uitdagingen om te gaan. Kinderen kunnen "vrij" gebruik maken 
van verschillende materialen die op de opvang aanwezig zijn, ook zullen er verschillende creatieve 
activiteiten worden opgezet door de medewerkers. Hiermee kunnen wij de kinderen helpen de 
taalontwikkeling en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen.  

 Muziek 
Muziek is voor veel mensen een uitlaatklep en heeft een ontspannende werking. Het stimuleert de 
emotionele ontwikkeling en is daarnaast erg leuk om te maken of naar te luisteren. Sportify Kids geeft 
de kinderen de kans en ruimte om zich hierin op een leuke manier te ontwikkelen door bijvoorbeeld 
samenzang of het bespelen van een instrument. We zullen elke dag met de kinderen liedjes zingen, 
rijmpjes en versjes oefenen, verhalen vertellen en uitbeelden (waardoor ook de taalontwikkeling wordt 
gestimuleerd) en muziek maken met de kinderen.  

 Vrije tijd 
Sportify Kids stelt voorop dat een kind het beste ontwikkelt en leert in zijn eigen ritme en als hij/zij zich 
het meest prettig voelt. Daarom zijn de programma's en activiteiten goed voorbereid en kunnen de 
kinderen altijd zelf kiezen of ze hieraan mee willen doen of niet. Hiermee leert het kind al zelf keuzes 
maken. Naast de groepsactiviteiten waarbij we alvast oefenen voor de basisschool is er genoeg ruimte 
voor de kinderen om vrij te spelen.   
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Over ons en onze locatie  

Peuteropvang de Vliegertjes  is gevestigd in het bijgebouw van basisschool de vlieger in de Purmer-Zuid. 
In het bijgebouw hebben wij een eigen lokaal ter beschikking gekregen waarin we een mooie, leuke en 
vertrouwde plek voor kinderen gaan creëren voor de peuters. Wij delen deze ruimte met onze eigen 
BSO. Ook in de peuteropvang zullen wij onze bekende 4 pijlers: sport, creativiteit, muziek en vrije tijd 
integreren. Hierdoor kunnen peuters zich op een speelse wijze ontwikkelen en de eerste stappen zetten 
richting school. 
De 4 pijlers worden elke dag ingevuld door onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers en 
sportinstructeurs. 
We zijn elke ochtend van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Dagindeling 

 

 
Vanaf 8.30 uur zijn we geopend 

 Tussen 8.30 en 9.00 uur is de inloop en kunt u samen met uw kind binnenkomen. Er is nog 
tijd om een boekje te lezen en rustig aan afscheid te nemen.  

 Van 9.00 uur als de ouders zijn uitgezwaaid kunnen de kinderen nog even spelen.  
 Om 9.30 uur wordt er afwisselend gekozen voor een kringactiviteit, een muziekactiviteit of 

creatieve activiteit. We kiezen er bewust voor deze groepsactiviteit om een rustige opstart 
van de dag te maken met de kinderen. Hier kunnen de kinderen hun belevingen vertellen, 
gaan we liedjes zingen, verhalen vertellen, muziek maken of gaan we mooie dingen 
knutselen.  

 Om 9.45 uur gaan we naar het toilet, handen wassen en gaan we aan tafel fruit eten.  
 Rond 10.15 uur wordt er dagelijks gekozen voor wat meer beweging en gaan we of buiten 

spelen of peuter gymmen (dit kan zowel buiten als binnen in de gymzaal).  
 Rond 11.00 uur afhankelijk van de spanningsboog van de kinderen en intensiteit van de 

activiteiten kunnen de kinderen weer lekker zelf spelen.  
 Om 11.30 uur gaan we weer naar het toilet, handen wassen en aan tafel een broodje eten.  
 Vanaf 12.15 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.  
 12.30 uur einde van de ochtend.  

 
Wij vinden het erg belangrijk om kind-volgend te zijn en in te spelen op de behoefte van de kinderen. 
We proberen kinderen van binnen uit te motiveren en houden daarbij de spanningsboog en hoe zij 
zich voelen in de gaten. Bovenstaand is een dus richtlijn maar wij kijken altijd naar wat de kinderen 
op dat moment nodig hebben.  
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Werkwijze 
 
Inschrijven 

Via onze website www.sportifykids.nl kunt u zich voor onze peuteropvang inschrijven. De inschrijving 
is locatiegericht en zodra wij die binnen hebben wordt de inschrijving via de mail bevestigd. Daarna 
wordt er via de mail of telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een 
kennismaking/intakegesprek. 

 
Kennismaking / intakegesprek 

Voor dit gesprek wordt u door een van de medewerkers uitgenodigd om langs te komen op onze 
locatie, u krijgt een rondleiding en kunt kennismaken met onze locatie en eventueel met de 
medewerkers van de groep. U krijgt niet alleen informatie over ons, maar ook horen wij graag meer 
over uw kind. Hoe is uw kind?  Wat vind hij/zij leuk om te doen? Welke dagen heeft u opvang nodig? 
Zijn er allergieën of bijzonderheden? Verder heeft u natuurlijk alle ruimte om uw vragen te stellen. 

 
Tijdens dit gesprek zullen wij uw ook een mogelijk bieden om uw kind 1 of 2 dagen te laten komen 
wennen, de zogenaamde wendagen. 
 

Wendag 
Op de 1e wendag komt u samen met uw kind een uurtje langs om kennis te maken en te kijken wat er 
allemaal gebeurt. De 2e wendag brengt u uw kind en kunt u als het voor u en uw kind goed voelt 
weggaan en uw kind 2 uurtjes later weer ophalen. Op deze manier kan uw kind de opvang langzaam 
opbouwen. De wendagen worden altijd gepland op de dagen die later ook de opvangdagen worden 
zodat het kind gelijk de kinderen van zijn nieuwe groep leert kennen. De mentor van het kind zal het 
kind onder haar hoede nemen en proberen het kind op z’n gemak te laten voelen.  

Adresgegevens 
 
Sportify Kids locatie de Vliegertjes 
Persijnlaan 47 
1447 EN Purmerend 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
Michelle van Zurk-Tak 
Leidinggevende  
michelle@sportifykids.nl 
06-31347534 

  

http://www.sportifykids.nl/
mailto:michelle@sportifykids.nl

