buitenschoolse opvang

Bij UniKidz krijgen
kinderen volop de
kans hun talenten
te ontwikkelen
Bij buitenschoolse opvang UniKidz zetten we
kinderen in hun kracht met diverse activiteiten.
Met coachende kaders geven we de ‘kids’ de
ruimte om te bloeien en groeien. Ontwikkelen
doen ze vervolgens zelf, op hun eigen natuurlijke
manier. ‘Vanzelfontwikkeling’ noemen we dat.

Elk kind is een bron van talenten.
Talenten stimuleren zelfvertrouwen
en zelfontwikkeling.

Buitenschoolse opvang (BSO) zien wij als
vrije tijd voor de kinderen die ze zelf mogen
invullen. Sommige kinderen willen uitrazen,
anderen rustig de tijd voor zichzelf. Weer
anderen willen leren of creëren. Als ze maar
zichzelf kunnen zijn. Ook dat hoort
bij ‘vanzelfontwikkeling’.
Op de locaties van de BSO van UniKidz bieden we
creatieve, sportieve, leerzame en ontspannende
activiteiten aan voor kinderen vanaf 4 jaar tot
aan de start van de middelbare school.
Kinderen hebben de activiteiten voor
het uitkiezen
Bij BSO UniKidz bieden wij dagelijks activiteiten
op het gebied van sport, spel, theater, koken,
creativiteit, dans en educatie aan. Kinderen
kunnen bewust kiezen voor een actieve of
ontspannende bezigheid. De lessen worden
verzorgd door professionele krachten die de
kinderen uitdagen hun talenten te ontwikkelen.
De activiteiten vinden o.a. plaats in de eigen
Sportstudio, Kookstudio, Bijlesstudio en het
Theater van UniKidz.
Dagelijks gezonde voeding voor de
broodnodige energie
Gezonde biologische maaltijden, daar kiezen
we bij UniKidz heel bewust voor. Wij hechten
veel waarde aan een gevarieerd en gezond
voedingspatroon voor onze kinderen. Daarom
zijn onze producten biologisch en dagvers.

Vertrouwde gezichten van ons vaste
pedagogisch team
Binnen UniKidz werken wij met een vast team
van pedagogisch medewerkers. Dat betekent
vertrouwde gezichten voor de kinderen. Ons
team bestaat uit sport- en bewegingsleiders,
creatieve therapeuten, onderwijsassistenten
en andere specialisten. Zij creëren een warme
en veilige omgeving, zijn een luisterend oor en
stimuleren de kinderen om soms net dat extra
stapje te zetten.

Wilt u kennismaken met ons team? Een dagje meelopen?
Of uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op via
onze website, stuur ons een email of bel ons op 020 416 56 91.
UniKidz
Eva Besnyöstraat 11, 1087 KR Amsterdam
www.unikidz.nl
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