
Van piepklein tot best al groot, iedereen is welkom op Kinderdagverblijf Buitenpret 
Kinderdagverblijf Buitenpret is een professioneel kinderdagverblijf op de boerderij waar 
de kinderen centraal staan. Wij hebben een gigantische buitenruimte, met een variabel 
aanbod aan speelgenot voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Kinderdagverblijf Buitenpret biedt u en uw kinderen: 

• Een veilige en huiselijke sfeer 
• Een kinderdagverblijf op de boerderij 
• Boerderijdieren om mee te knuffelen 
• Een prachtige buitenruimte 
• Een uitdagende speel- en leeromgeving 
• Een prachtige snoezelruimte 
• Horizontale groepen en 1 verticale groep voor kinderen met en zonder specifieke 

zorgvraag 
• Een rotsvast team met professionele, VVE gecertificeerde pedagogisch 

medewerkers 
• Een VVE gecertificeerd programma 

 
Peuterspeelleergroep De Krullevaar 
Onze peuterspeelleergroep De Krullevaar is gevestigd op onze hoofdlocatie in 
Rijswijk/Ravenswaaij. 
In de leeftijd van twee tot vier jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze zijn 
op zoek naar nieuwe ervaringen, uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. 
Om peuters optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren, ze kennis te laten maken met 
uitdagende ontwikkeling gerichte materialen en activiteiten en om de naderende stap 
naar de basisschool te vergemakkelijken heeft Kinderdagverblijf Buitenpret onder andere 
een peuterspeelleergroep in Rijswijk/Ravenswaaij voor kinderen vanaf twee tot vier jaar. 
Hier worden kinderen een aantal ochtenden per week spelenderwijs gestimuleerd door 
middel van een methodisch peuterprogramma gegeven door pedagogisch medewerkers, 
om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. 

Onze peuterspeelleergroep is net als de basisscholen 40 weken in het jaar open en is 
gesloten tijdens de schoolvakanties 

Openingstijden De Krullevaar 
Dinsdag 
08.15 uur tot 12.30 uur 
Woensdag 
08.15 uur tot 12.30 uur 
Donderdag 
08.15 tot 12.30 uur 
Vrijdag 
08.15 uur tot 12.30 uur 
Tijdens de schoolweken 

 



BSO De Pettefletters 
Onze BSO De Pettefletters is gevestigd op onze hoofdlocatie in Rijswijk/Ravenswaaij. 
 
Deze BSO bestaat uit maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en wordt 
begeleid door drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De kinderen worden 
opgesplitst in 2 stamgroepen van 4 tot 12 jaar. De kinderen komen van de school uit 
Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik, Zoelen, Beusichem, Zoelmond en Buren. 

Bij BSO de Pettefletters kunnen de kinderen lekker bijkomen van een intensieve 
schooldag. De kinderen kunnen genieten van de grote buitenruimte, de binnenruimte, de 
variatie in speelmaterialen en de activiteitenplanning. Kinderen mogen zichzelf zijn en ze 
kiezen waar ze mee willen spelen. Er worden uitdagende en creatieve activiteiten 
aangeboden aan de hand van (seizoensgebonden) thema’s zoals bijv. knutselen met 
strijkkralen, werken met hout en metaal, schminken of lekker vrij spelen met Lego, de 
garage en auto’s of het keukentje. 

Openingstijden BSO De Pettefletters  

Maandag 
15.00 uur tot 18.15 uur 
Dinsdag 
15.00 uur tot 18.15 uur 
Woensdag 
12.00 uur tot 18.15 uur 
Donderdag 
15.00 uur tot 18.15 uur 
Vrijdag 
12.00 uur tot 18.15 uur 
na 18.00 uur wordt er extra tarief berekend 

Vakantieopvang 
In de schoolvakanties kunt u bij Kinderdagverblijf Buitenpret vakantieopvang afnemen 
voor uw kind. 
 
Onze vakantieopvang vindt plaats op locatie Rijswijk. Kinderen van alle locaties (Buren, 
Zoelmond, Rijswijk) en kinderen die alleen vakantieopvang afnemen zitten bij elkaar op 
de groep.  

Wij bieden in de vakanties een gevarieerd, sportief en creatief programma aan. In de 
vakanties zijn de kinderen lekker vrij en zijn ze een hele dag bij Kinderdagverblijf 
Buitenpret. Deze tijd vullen we op een leuke en uitdagende manier in. 

Voor de vakanties wordt er altijd een activiteitenplanning gemaakt. Iedere dag worden er 
leuke en prikkelende activiteiten aangeboden soms rondom een thema. In de 
herfstvakantie worden er bijvoorbeeld allemaal activiteiten rondom de herfst gedaan, 
denk aan herfststukjes maken. In de zomervakantie wordt er voor zes weken een 



activiteitenplan gemaakt. Er worden bijvoorbeeld hutten van pallets gebouwd, lekker 
met water gespeeld, sieraden gemaakt, oud Hollandse spelletjes gespeeld. 

De activiteiten worden aangeboden voor verschillende leeftijden. We bieden zoveel 
mogelijk afwisselende activiteiten aan denk hierbij aan: handenarbeid, creatief, sport, 
spel. 

U kunt altijd vakantieopvang voor uw kind afnemen, ook als hij/zij normaal niet aanwezig 
is op onze BSO. 

Dagopvang 

Kinderdagverblijf Buitenpret bestaat uit 3 horizontale groepen, een baby-, dreumes-, en 

peutergroep, 1 verticale plusgroep voor kinderen met en zonder specifieke zorgvraag. 

Buitenpret heeft op 3 locaties een peuterspeelleergroep en op 4 locaties een 

buitenschoolse opvang. De binnenruimtes bij Buitenpret zijn ruimtelijk en ingericht met 

educatief speelgoed. De kinderen van de dagopvang van de babygroep, plusgroep en 

peutergroep slapen buiten in buitenbedden die speciaal voor kinderdagverblijven. 

Voor meer algemene informatie verwijzen wij u door naar onze website: 
www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl  

Voor onze inschrijfformulieren verwijzen wij u graag door naar onze website:  
www.kinderdagverblijfbuitenpret.nl/downloads/ 

 


