
Op de groep
Wij werken met de methode ‘Piramide’. Dit is 
een programma die uit verschillende thema’s 
bestaat. De kleutergroepen van de basis- 
school werken ook met dit programma. 
Daarom kunnen wij op hetzelfde moment 
dezelfde thema’s aanbieden. Elk thema 
duurt vier weken. Tijdens een thema bieden 
wij kinderen leuke en leerzame activiteiten 
aan. Wij zorgen ervoor dat onze activiteiten 
aansluiten bij de belevingswereld van de 
kinderen. U krijgt van ons vooraf informatie 
over het thema door middel van een uitge-
breide ouderbrochure. U kunt er dan thuis 
ook samen met uw kind over praten of 
spelletjes doen. Bij elk thema ontvangt u ook 
een thuisactiviteit over het thema.

Thema’s
Tijdens het schooljaar komen verschillende 
thema’s voorbij. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het thema ‘Ziek en gezond’, ‘Eten en 
drinken’, ‘Zomertijd en Ramadan’ en ‘Ver-
keer’. De kinderen leren nieuwe woorden 
door spelactiviteiten, door het zingen van 
liedjes en het lezen uit boekjes. Wij zorgen 
ook voor een interessante thematafel en de 
kinderen kunnen knutselen met allerlei 
materiaal. Wij vinden het belangrijk dat uw 
kind veel ervaringen op doet.

De kosten
Welk bedrag u per maand moet betalen, 
hangt van uw persoonlijke situatie af. Dit 
wordt vooraf met u besproken tijdens het 
gesprek met onze plaatsingsmedewerker. 
De maandelijkse ouderbijdrage wordt via 
automatische incasso geïncasseerd. Noah 
Kinderopvang hanteert een opzegtermijn 
van één maand. Wilt u opzeggen? Dan vult u 
bij de pedagogisch medewerker een 
uitschrij�ormulier in.

Voor u
Wij zijn er voor uw kind, maar ook voor u als 
ouder. Elk jaar worden er verschillende 
ouderbijeenkomsten georganiseerd. Van u 
wordt verwacht dat u hier aan deelneemt. 
Dat hoort bij de programma van Noah 
Kinderopvang. U kunt ook lid worden van 
onze oudercommissie. Vraag ernaar bij de 
pedagogisch medewerker van de groep.

KIJK mij groeien
De pedagogisch medewerkers zijn ervoor 
opgeleid om de ontwikkeling van uw kind 
goed te volgen. Elk kind wordt individueel 
gevolgd in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt 
door observaties tijdens de activiteiten. Wij 
houden de ontwikkeling van uw kind bij in 
‘KIJK’. Dit is een registratiesysteem waar de 
leerkrachten in de kleuterklassen ook mee 
werken. Op deze manier hebben wij een 
goede doorgaande lijn. Door het goed 
observeren van de ontwikkeling van uw 
kind, kunnen de pedagogisch medewerkers 
bepalen wat uw kind nodig heeft. Wij zorgen 
voor een ‘passend aanbod’ door opbrengst-
gericht te werken. Ouders worden altijd op 
de hoogte gehouden. Wij doen dit in ieder 
geval op 3 momenten in de periode dat uw 
kind deelneemt.

Voor wie?
De peuteropvang is voor kinderen van 2,5 tot 
4 jaar, die doorstromen naar basisschool 
Ababil. Peuters kunnen twee dagdelen 
deelnemen. Heeft u een indicatie van het 
CJG dan kan uw kind vijf dagdelen 
deelnemen. Vraag naar de mogelijkheden.

Met wie?
Er mogen gemiddeld 16 kinderen per 
dagdeel komen spelen. Er staan altijd twee 
gediplomeerde medewerkers op de groep 
en we hebben een mix van mbo en 
hbo-opgeleide medewerkers. Op sommige 
dagen is er ook een stagiaire. Onze 
pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in 
het werken met kinderen. Zij stimuleren 
spelenderwijs de ontwikkeling van uw kind.



Wij zijn erg blij dat u voor één van onze 
locaties gekozen heeft. Uw kind is nog klein 
en daarom snappen wij dat het voor u 
spannend kan zijn om uw zoon of dochter 
aan onze zorg toe te vertrouwen. Het is voor 
u vast prettig om te weten dat wij veel 
ervaring hebben in het verzorgen en omgaan 
met jonge kinderen. Wij zullen uw kind met 
veel aandacht in zijn ontwikkeling 
begeleiden. De samenwerking met ouders 
vinden wij daarbij heel erg belangrijk.

Ons belangrijkste streven is dat onze 
peuteropvang, waar uw kind naar toe gaat, 
een veilige speelplek voor uw kind is. 
Wanneer uw kind zich veilig voelt bij de 
pedagogisch medewerker en bij andere 
kinderen, dan is er ruimte voor ontwikkeling. 
Wij bieden elke dag meerdere activiteiten 
aan waardoor uw kind spelenderwijs op 
verschillende gebieden kan groeien.

Bij Noah Kinderopvang leert uw kind om 
samen te spelen met andere kinderen, om te 
delen en om te gaan met de regels van de 
groep. Daarnaast besteden wij aandacht aan 
de islamitische identiteit. Wij doen dit 
tijdens onze dagelijkse werkzaamheden 
(gebed en manier van begroeten), door 
middel van materiaalgebruik en wij bieden 
islamitische thema's aan.

Welkom.

Groepen op Ababil
Groep A
De Beertjes  
De Tijgertjes  
De Uiltjes

Groep B
De Olifantjes
De Konijntjes

Openingstijden Groep A
Maandag   08:15 tot 11:30
Dinsdag   12:15 tot 15:30
Woensdag   08:15 tot 11:30
Donderdag   12:15 tot 15:30
Vrijdag   08:15 tot 11:30

Openingstijden Groep B
Maandag   12:15 tot 15:30
Dinsdag   08:15 tot 11:30
Woensdag   12:15 tot 15:30
Donderdag  08:15 tot 11:30
Vrijdag  12:15 tot 15:30

Belangrijk om te weten
Feesten
De feesten die wij bij Noah Kinderopvang 
vieren zijn: Suikerfeest en O�erfeest. Wij 
vieren geen verjaardagen maar wanneer een 
kind 4 jaar wordt dan vieren wij dat het kind 
naar de basisschool gaat. Wanneer uw kind 
trakteert, dan vinden wij het �jn als het een 
gezonde traktatie is.

Vakanties
Wij zijn gesloten tijdens alle schoolvakan-
ties, o�ciële vrije feestdagen en studieda-
gen. Hierover ontvangt u per schooljaar de 
juiste informatie.

Meenemen
1. Een stuk fruit. Wij eten met de

kinderen fruit, dat is gezond
en lekker.

2. Gymschoenen voor optimaal 
bewegingsgemak.

3. Als u kind nog niet zindelijk is, geef 
dan een tasje mee met daarin een
luier en verschoning.

Regels & Afspraken
• Breng en haal uw kind op tijd.

• Afwezigheid melden bij pedagogisch 
medewerker; via telefoon of digiduif.

• Buggy’s en peuter�etsen mogen niet 
binnen op de locatie blijven staan.

• Geen speelgoed meegeven.

• Wij spelen graag buiten, ook als het 
koud is. Zorg voor passende kleding.

Wij stimuleren de taalontwikkeling door veel 
te zingen met de kinderen en wij lezen elke 
dag voor. Uw kind mag in de bouwhoek 
bouwen en in de huishoek kan uw kind 
‘koken’ en ‘voor de pop zorgen’. Wij 
puzzelen, kleien en gaan ook lekker naar 
buiten. Al deze activiteiten zorgen ervoor 
dat uw kind groeit en groter wordt. Wanneer 
uw kind uiteindelijk vier jaar wordt, dan gaat 
hij/zij met een rugzak vol vaardigheden en 
mooie ervaringen naar de basisschool.

De pedagogisch medewerkers van Noah 
Kinderopvang werken veel samen met de 
basisschool. Wij zorgen voor een goede 
‘doorgaande lijn’ en hebben overleg met 
elkaar over ons aanbod. 

De rol van jullie als ouders is ook ontzettend 
belangrijk. Wij houden u regelmatig op de 
hoogte van de ontwikkeling van uw kind. U 
bent welkom bij ons in de groep, en wij 
vragen u om met ons mee te gaan op een 
uitstapje. Ook geven wij u voorlichting over 
opvoeding tijdens ouderbijeenkomsten. Het 
kan heel prettig zijn om ervaringen met 
andere ouders te delen. 

In deze informatiefolder vindt u meer 
informatie over Noah Kinderopvang. 
Heeft u na het lezen nog vragen? Neem 
dan gerust contact met ons op.

Contact
Nieuwe Damlaan 762
3118 AC Schiedam
+31 (0)6 148 010 19
info@noahkinderopvang.nl
www.noahkinderopvang.nl

Volg ons op Facebook door de
onderstaande QR-code te scannen



Op de groep
Wij werken met de methode ‘Piramide’. Dit is 
een programma die uit verschillende thema’s 
bestaat. De kleutergroepen van de basis- 
school werken ook met dit programma. 
Daarom kunnen wij op hetzelfde moment 
dezelfde thema’s aanbieden. Elk thema 
duurt vier weken. Tijdens een thema bieden 
wij kinderen leuke en leerzame activiteiten 
aan. Wij zorgen ervoor dat onze activiteiten 
aansluiten bij de belevingswereld van de 
kinderen. U krijgt van ons vooraf informatie 
over het thema door middel van een uitge-
breide ouderbrochure. U kunt er dan thuis 
ook samen met uw kind over praten of 
spelletjes doen. Bij elk thema ontvangt u ook 
een thuisactiviteit over het thema.

Thema’s
Tijdens het schooljaar komen verschillende 
thema’s voorbij. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het thema ‘Ziek en gezond’, ‘Eten en 
drinken’, ‘Zomertijd en Ramadan’ en ‘Ver-
keer’. De kinderen leren nieuwe woorden 
door spelactiviteiten, door het zingen van 
liedjes en het lezen uit boekjes. Wij zorgen 
ook voor een interessante thematafel en de 
kinderen kunnen knutselen met allerlei 
materiaal. Wij vinden het belangrijk dat uw 
kind veel ervaringen op doet.

De kosten
Welk bedrag u per maand moet betalen, 
hangt van uw persoonlijke situatie af. Dit 
wordt vooraf met u besproken tijdens het 
gesprek met onze plaatsingsmedewerker. 
De maandelijkse ouderbijdrage wordt via 
automatische incasso geïncasseerd. Noah 
Kinderopvang hanteert een opzegtermijn 
van één maand. Wilt u opzeggen? Dan vult u 
bij de pedagogisch medewerker een 
uitschrij�ormulier in.

Voor u
Wij zijn er voor uw kind, maar ook voor u als 
ouder. Elk jaar worden er verschillende 
ouderbijeenkomsten georganiseerd. Van u 
wordt verwacht dat u hier aan deelneemt. 
Dat hoort bij de programma van Noah 
Kinderopvang. U kunt ook lid worden van 
onze oudercommissie. Vraag ernaar bij de 
pedagogisch medewerker van de groep.

KIJK mij groeien
De pedagogisch medewerkers zijn ervoor 
opgeleid om de ontwikkeling van uw kind 
goed te volgen. Elk kind wordt individueel 
gevolgd in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt 
door observaties tijdens de activiteiten. Wij 
houden de ontwikkeling van uw kind bij in 
‘KIJK’. Dit is een registratiesysteem waar de 
leerkrachten in de kleuterklassen ook mee 
werken. Op deze manier hebben wij een 
goede doorgaande lijn. Door het goed 
observeren van de ontwikkeling van uw 
kind, kunnen de pedagogisch medewerkers 
bepalen wat uw kind nodig heeft. Wij zorgen 
voor een ‘passend aanbod’ door opbrengst-
gericht te werken. Ouders worden altijd op 
de hoogte gehouden. Wij doen dit in ieder 
geval op 3 momenten in de periode dat uw 
kind deelneemt.

Voor wie?
De peuteropvang is voor kinderen van 2,5 tot 
4 jaar, die doorstromen naar basisschool El 
Furkan. Peuters kunnen twee dagdelen 
deelnemen. Heeft u een indicatie van het 
CJG dan kan uw kind vijf dagdelen 
deelnemen. Vraag naar de mogelijkheden.

Met wie?
Er mogen gemiddeld 16 kinderen per 
dagdeel komen spelen. Er staan altijd twee 
gediplomeerde medewerkers op de groep 
en we hebben een mix van mbo en 
hbo-opgeleide medewerkers. Op sommige 
dagen is er ook een stagiaire. Onze 
pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in 
het werken met kinderen. Zij stimuleren 
spelenderwijs de ontwikkeling van uw kind.



Wij zijn erg blij dat u voor één van onze 
locaties gekozen heeft. Uw kind is nog klein 
en daarom snappen wij dat het voor u 
spannend kan zijn om uw zoon of dochter 
aan onze zorg toe te vertrouwen. Het is voor 
u vast prettig om te weten dat wij veel 
ervaring hebben in het verzorgen en omgaan 
met jonge kinderen. Wij zullen uw kind met 
veel aandacht in zijn ontwikkeling 
begeleiden. De samenwerking met ouders 
vinden wij daarbij heel erg belangrijk.

Ons belangrijkste streven is dat onze 
peuteropvang, waar uw kind naar toe gaat, 
een veilige speelplek voor uw kind is. 
Wanneer uw kind zich veilig voelt bij de 
pedagogisch medewerker en bij andere 
kinderen, dan is er ruimte voor ontwikkeling. 
Wij bieden elke dag meerdere activiteiten 
aan waardoor uw kind spelenderwijs op 
verschillende gebieden kan groeien.

Bij Noah Kinderopvang leert uw kind om 
samen te spelen met andere kinderen, om te 
delen en om te gaan met de regels van de 
groep. Daarnaast besteden wij aandacht aan 
de islamitische identiteit. Wij doen dit 
tijdens onze dagelijkse werkzaamheden 
(gebed en manier van begroeten), door 
middel van materiaalgebruik en wij bieden 
islamitische thema's aan.

Welkom.

Groepen op El Furkan
De Eendjes
De Kikkertjes  
De Muisjes

Openingstijden De Eendjes
Maandag   08:15 tot 11:30
Dinsdag   12:15 tot 15:30
Woensdag   08:15 tot 11:30
Donderdag   12:15 tot 15:30
Vrijdag   08:15 tot 11:30

Openingstijden De Kikkertjes
Maandag   12:15 tot 15:30
Dinsdag   08:15 tot 11:30
Woensdag   12:15 tot 15:30
Donderdag  12:15 tot 15:30
Vrijdag  08:15 tot 11:30

Openingstijden De Muisjes
Maandag   08:15 tot 11:30
Dinsdag   12:15 tot 15:30
Woensdag   08:15 tot 11:30
Donderdag   08:15 tot 11:30
Vrijdag   12:15 tot 15:30

Belangrijk om te weten
Feesten
De feesten die wij bij Noah Kinderopvang 
vieren zijn: Suikerfeest en O�erfeest. Wij 
vieren geen verjaardagen maar wanneer een 
kind 4 jaar wordt dan vieren wij dat het kind 
naar de basisschool gaat. Wanneer uw kind 
trakteert, dan vinden we het �jn als het een 
gezonde traktatie is.

Vakanties
Wij zijn gesloten tijdens alle schoolvakan-
ties, o�ciële vrije feestdagen en studieda-
gen. Hierover ontvangt u per schooljaar de 
juiste informatie.

Meenemen
1. Een stuk fruit. Wij eten met de

kinderen fruit, dat is gezond
en lekker.

2. Gymschoenen voor optimaal 
bewegingsgemak.

3. Als u kind nog niet zindelijk is, geef 
dan een tasje mee met daarin een
luier en verschoning.

Regels & Afspraken
• Breng en haal uw kind op tijd.

• Afwezigheid melden bij pedagogisch 
medewerker; via telefoon of digiduif.

• Buggy’s en peuter�etsen mogen niet 
binnen op de locatie blijven staan.

• Geen speelgoed meegeven.

• Wij spelen graag buiten, ook als het 
koud is. Zorg voor passende kleding.

Wij stimuleren de taalontwikkeling door veel 
te zingen met de kinderen en wij lezen elke 
dag voor. Uw kind mag in de bouwhoek 
bouwen en in de huishoek kan uw kind 
‘koken’ en ‘voor de pop zorgen’. Wij 
puzzelen, kleien en gaan ook lekker naar 
buiten. Al deze activiteiten zorgen ervoor 
dat uw kind groeit en groter wordt. Wanneer 
uw kind uiteindelijk vier jaar wordt, dan gaat 
hij/zij met een rugzak vol vaardigheden en 
mooie ervaringen naar de basisschool.

De pedagogisch medewerkers van Noah 
Kinderopvang werken veel samen met de 
basisschool. Wij zorgen voor een goede 
‘doorgaande lijn’ en hebben overleg met 
elkaar over ons aanbod. 

De rol van jullie als ouders is ook ontzettend 
belangrijk. Wij houden u regelmatig op de 
hoogte van de ontwikkeling van uw kind. U 
bent welkom bij ons in de groep, en wij 
vragen u om met ons mee te gaan op een 
uitstapje. Ook geven wij u voorlichting over 
opvoeding tijdens ouderbijeenkomsten. Het 
kan heel prettig zijn om ervaringen met 
andere ouders te delen. 

In deze informatiefolder vindt u meer 
informatie over Noah Kinderopvang. 
Heeft u na het lezen nog vragen? Neem 
dan gerust contact met ons op.

Contact
Eduard van Beinumlaan 61
3122 TK Schiedam
+31 (0)6 819 540 30
info@noahkinderopvang.nl
www.noahkinderopvang.nl

Volg ons op Facebook door de
onderstaande QR-code te scannen


