WIJKNIEUWS
Open dag
kinderopvang Reeshoeve
op zaterdag 9 juni

"Kinderen
genieten en leren
van de natuur en
het boerderijleven"
Midden in de Reeshof ligt kinderopvang Reeshoeve: een oude
boerderij die is omgetoverd tot locatie voor kinderopvang.
Tijdens de open dag op zaterdag 9 juni van 10 tot 13 uur is
iedereen uitgenodigd om hier vrijblijvend een kijkje te komen
nemen. “Peuters en basisschoolleerlingen komen bij onze
kinderopvang dagelijks in aanraking met de natuur en het
boerderijleven”, vertelt directeur Jan-Willem Verhoeven. “Van
knuffelen met cavia’s tot het kammen van onze pony. Ze vinden
het heerlijk en leren er veel van. En dat midden in een
woonwijk!”

aaibare bewoners. “De verzorging van de dieren is geïntegreerd
in ons programma”, vertelt Verhoeven. “Zo geven we bijvoorbeeld dagelijks samen met de peuters de konijnen eten en helpen de kinderen van de voorschoolse opvang ’s ochtends met
het buiten laten van de grotere dieren. Na school hebben de
BSO-kinderen keuze uit verschillende activiteiten, zoals dieren
knuffelen en verzorgen, het onderhouden van de moestuintjes
en spelen in het park. In vakanties maken we wekelijks een
uitstapje. Pas nog waren we bij een kamelenmelkerij en gingen
we ponyrijden bij boerderij Breehees.”

Kinderopvang Reeshoeve biedt opvang voor peuters van 2,5 tot
4 jaar, zowel halve als hele dagen. Basisschoolleerlingen kunnen er terecht voor voor- en naschoolse opvang. Verhoeven:
“Voor veel kinderen zijn de natuur en het boerderijleven een
ver-van-mijn-bedshow. Het is niet vanzelfsprekend dat ze weten
dat melk van de koe komt of hoe en waar tomaten groeien.

Open dag
Op zaterdag 9 juni van 10 tot 13 uur vindt de open dag van
kinderopvang Reeshoeve plaats. “Tijdens de open dag nodigen we iedereen uit om vrijblijvend een kijkje te komen nemen
op onze boerderij. Er is van alles te doen. De kinderen mogen
ponyrijden, zich laten schminken en zelf dieren maken van fruit.
Natuurlijk mogen ze met onze dieren knuffelen, de houten koe
melken en we organiseren een caviarace. We willen iedereen
laten zien hoe leuk het is bij kinderopvang Reeshoeve!”

Kinderopvang Reeshoeve brengt peuters en basisschoolleerlingen in contact met de natuur. Hoe ga je met dieren om? Wat
houdt hun verzorging precies in? En waar komt ons eten vandaan? Natuurlijk draait alles om het hebben van plezier. Bezig
zijn met de natuur is hartstikke leuk!”
Dagelijks in aanraking met de natuur
Een pony, geiten, kippen, konijnen, cavia’s, ratjes en diverse
insecten: kinderopvang Reeshoeve heeft veel bijzondere,
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Over Kinderstad Tilburg
Kinderstad is een professionele kinderopvangorganisatie voor kinderen
van 0 tot 13 jaar, met locaties in heel Tilburg. Kinderstad biedt kinderen
naast opvang op campuslocaties, na school een inspirerende omgeving
op het gebied van outdoor, sport, cultuur of natuur via de Kinderstad
Specials.

