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School.
IKC. Expertise.
Advies.is sinds januari 2013 ambassadeur van het Landelijk
Steunpunt Brede Scholen. Zonnekinderen is een kinderopvangorganisatie met 23 locaties in het oosten
van het land. Het hoofdkantoor van Zonnekinderen is gevestigd in Zevenaar.
Zonnekinderen is een grote aanbieder van kinderopvang in

cultuurcoaches, die een belangrijke rol spelen bij de

het oosten van het land. Bij deze organisatie is ieder kind

invulling van de buitenschoolse opvang.
Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.

het stralend middelpunt van de belangstelling. Volgens
Zonnekinderen is ieder kind uniek en moeten ze ook zo

Integraal Kindcentrum De Bosmark

benaderd worden. De organisatie heeft locaties in Huissen,

In Dinxperlo maakt de KDV en BSO locatie De Sterrendans

Bemmel, Gendt, Zevenaar, Groessen, Duiven, Westervoort,

deel uit van het Integraal Kindcentrum De Bosmark. Op

Dinxperlo, Varsseveld en Winterswijk.

deze locatie biedt Zonnekinderen heledagopvang en

Centraal in brede samenwerking

buitenschoolse opvang aan. De partner in dit Integraal

Samenwerking

Kindcentrum is de christelijke basisschool De Bosmark.

Zonnekinderen heeft zowel op zichzelf staande locaties,

Wat de samenwerking op deze locatie uniek maakt,

als locaties die gehuisvest zijn in een basisschool.

is dat de aansturing van het Integraal Kindcentrum

Onderstaand twee voorbeelden die weergeven hoe

vanaf 1 augustus a.s. bij één directeur ligt, die zowel

Voor met
de toekomst,
voor
kinderen
deze samenwerking
scholen gestalte
krijgt.

verantwoordelijk is voor de kinderopvang als voor de
school. Daarnaast is op deze locatie duidelijk zichtbaar

Brede school Binnenstebuiten

hoe Zonnekinderen haar visie op ‘buiten zijn’ vertaalt in

Een voorbeeld van hoe Zonnekinderen samenwerkt

de inrichting van haar ecologische buitenruimtes.

met het primair onderwijs is KDV en BSO De Volle

Naast bovenstaande voorbeelden werkt Zonnekinderen

Maan in Huissen.
Op deze locatie
biedt Zonnekinderen
Onderwijs.
Kinderopvang.
Samen.

met nog vele andere basisscholen in de regio samen. Een

heledagopvang en buitenschoolse opvang aan. Er zijn

overzicht van de partners van de kinderopvangorganisaties

vier groepen dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en

is te vinden op de website van Zonnekinderen.

vier groepen buitenschoolse opvang. De Volle Maan
vormt samen met de basisschool De Boemerang de

Ambassadeur: Margriet Hofstee, Directeur van

brede school Binnenstebuiten. In deze brede school is

kinderopvangorganisatie Zonnekinderen

ook een peuterspeelzaal gevestigd. Specifieke ruimten

Aantal locaties: 23 (in het oosten van het land)

in het gebouw zijn een atelier, een theater, een kinder-

Website: www.zonnekinderen.nl

kook-café en een spelletjeshonk. Zowel de kinderen

E-mailadres: m.hofstee@zonnekinderen.nl

van De Volle Maan, als de kinderen van De Boemerang

Telefoon: 0316–340079

mogen hier gebruik van maken. Daarnaast heeft brede
school Binnenstebuiten een aantal sport-, natuur- en

