Partou kinderopvang
Elke dag iets bijzonders!
Partou aan het Eikenplein 3 is gevestigd in de Barbaraschool in
Amsterdam-Oost. We bieden buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12
jaar. Met verrassende activiteiten leren kinderen spelenderwijs de wereld te
ontdekken en zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. We werken samen met
pedagogen, het onderwijs, sportaanbieders en culturele organisaties. Op onze
bso kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren aan de keuze voor activiteiten
(kinderparticipatie). Zo is er voor iedereen wat wils!

Dit is Partou aan het Eikenplein
Partou aan het Eikenplein is een gezellige bso gevestigd in de Barbaraschool. Op
loopafstand van het Oosterpark waar de kinderen fijn kunnen spelen in de
natuur, kunnen ontdekken in de speeltuin of met mooi weer kunnen pootje baden
in het pierenbadje. Ook voor de deur hebben we een mooi speelplein waar ze
kunnen voetballen, touwtje springen of tikkertje spelen.
Kinderen kunnen bij ons naar hartenlust spelen in verschillende binnen- en
buitenruimtes. In onze knusse ruimte zijn diverse plekken ingericht met voor
ieder wat wils: er is ruimte om op de bank een boek te lezen, te 'tutten' in de
meidenhoek of te koken in de keuken. Het atelier geeft ruimte voor creatieve
uitspattingen en in de bouwhoek kunnen de kinderen met diverse materialen
mooie bouwwerken creeëren
Onze pedagogisch medewerkers zijn creatief en sportief, ze organiseren
verschillende leuke activiteiten zoals theater, sport, knutselen, koken en dans.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen plezier hebben, maar ook leren hoe ze
leuk met elkaar kunnen omgaan. Een goede sfeer op de locatie, liefde en
aandacht en gehoord en gezien worden zorgt voor een emotionele veilige
omgeving voor de kinderen.
Ontdek Partou
Komt u ook sfeer proeven op onze locatie? Vestigingsmanager Judith Blaas geeft
u graag een vrijblijvende rondleiding! Meer informatie over de vestiging vindt u
op www.partou.nl/eikenplein.
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