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Uw kind in de beste handen…

Goed voor je kind!
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Kids Society Erica maakt deel uit van Stichting Kinderopvang Erica



U wilt zeker weten dat uw kind in de beste 
handen is. Juist als het gaat om buiten-

schoolse opvang of tieneropvang. Vandaar 
dat u kiest voor Kids Society Erica. Want 
Kids Society Erica geeft meer aandacht 

aan uw kind.

Kids Society Erica bewijst elke dag goed 
te zijn in haar vak. We doen dat door per 

kind veel goed opgeleide medewerk(st)ers 
in te zetten. Maar ook door bijzonder se-

cuur om te gaan met belangrijke aspecten 
als veiligheid, hygiëne en pedagogische 

kwaliteiten.

Logisch dus dat Kids Society Erica 
behoort tot het selecte gezelschap van 

kinderopvangorganisaties dat HKZ/ISO-
gecertificeerd is. Even logisch ook dat we 

een eigen kwaliteitsbewakingssysteem 
hebben waarvan de normen veel hoger 

liggen dan wettelijk vereist.

Kenmerkend voor Kids Society Erica is dat 
kinderen er graag heen gaan. Ze voelen 
zich op hun gemak vanwege de gezellige, 
informele atmosfeer. En ze weten zich 
begrepen door onze vaste pedagogisch 
medewerk(st)ers, die dankzij hun hoge 
opleidingsniveau (minimaal MBO) zorgen 
voor maximaal welbevinden bij elk kind.

We geven uw kind letterlijk en figuurlijk 
alle ruimte om niet alleen te groeien, 
maar ook echt te bloeien. Uw kind voelt 
zich geïnspireerd door het contact met 
leeftijdgenoten, maar ook door onze 
speelmaterialen en workshops.

Al onze speelmaterialen worden door ons 
gekeurd via de zogenaamde Speelgoeds-
can. U weet daardoor zéker dat ze veilig 
zijn en bovendien dat ze volledig aanslui-
ten bij de interesses en ontwikkelingsfase 
van uw kind.

Kids Society Erica. Daar kunt u volledig op vertrouwen!

Meer informatie?  
Kijk op www.kidssociety.nl.



Voor ouders is Kids Society Erica even-
eens een uitkomst. We ondersteunen u 
met maatwerk. Zo zijn we elke werkdag 

(met uitzondering van de officiële  
feestdagen) van 7.30 tot 18.30 uur open.

Kids Society Erica is zeer flexibel in 
dienstverlening. Zo kunt u bij ons kos-

teloos dagdelen ruilen. Wilt u een goed 
inzicht krijgen hoe we inspelen op uw 

individuele wensen? Neem dan contact op 
met ons servicebureau!

Kids Society Erica doet graag een stapje 
extra. Bij BSO-kinderen zorgen we zelf 

voor het vervoer. We hebben daarvoor een 
eigen hoogwaardig wagenpark en chauf-

feurs die getraind zijn in het omgaan met 
kinderen. Een service die bij onze toch al 

gunstige tarieven is inbegrepen.

Open communicatie is nog zo’n kwaliteit 
van Kids Society Erica. Ouders die hun 
kind komen halen, praten we graag 
bij over de dag van hun kind. Jaarlijks 
zoomen we tijdens een oudergesprek 
bovendien uitgebreid in op het welbevin-
den van uw kind.

Uitstekend pedagogisch handelen is voor 
ons een uitgangspunt. Onze pedagogisch 
medewerk(st)ers volgen daarom elk jaar 
aanvullende cursussen. Een onafhankelijk 
extern bureau (Strip Nederland) meet de 
kwaliteit van ons werk. En met de tamelijk 
unieke Video Interactie Begeleiding verbe-
teren we we ons werk voortdurend.

Die kwaliteitsaanpak zorgt er voor dat we 
tevreden kinderen en tevreden ouders 
hebben. Dat blijkt ook uit de tevreden-
heidsmetingen waarmee we landelijk 
steeds hoog scoren. En ook bij andere 
vergelijkende onderzoeken blijken we tot 
de top te behoren.

Kids Society Erica is goed voor kinderen én ouders!

Meer informatie?  
Kijk op www.kidssociety.nl.



Bij Kids Society Erica ontwikkelt uw kind 
zich op een veelzijdige manier. U vindt bij 
ons leeshoeken, een computerkamer, een 

toneelruimte, mogelijkheden voor het spe-
len van allerlei spellen en een uitdagende 

buitenruimte. De persoonlijke aandacht 
van een mentor zorgt er voor dat uw kind 

er goed gebruik van maakt.

Vanzelfsprekend is ook het voedingsbeleid 
van Kids Society Erica van uitstekend 

niveau. We zorgen voor verantwoorde en 
gevarieerde voeding.

Ook aan de veiligheid bij Kids  
Society Erica hoeft u niet te twijfelen. Elke 

groepsleid(st)er heeft een KinderEHBO- 
en de meesten eveneens een BHV-cert-
ficaat. Uit de regelmatige inspecties van 

diverse autoriteiten blijkt  dat we goed 
omgaan met veiligheidsaspecten.

Goed om te weten is dat uw kind zich bij 
ons lang thuis kan voelen. We verzorgen 
kinderdagopvang voor kinderen tussen 
de 0 en 4 jaar en BSO en tieneropvang 
voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Het 
voordeel: er zijn geen overdrachtsproble-
men en uw kinderen zitten steeds in een 
heerlijk vertrouwde omgeving.

Zo kunnen we u over Kids Society Erica 
nog veel meer vertellen. Bijvoorbeeld 
over de wijze waarop we ouders en de 
Oudercommissie uitgebreid betrekken 
bij ons beleid. Of over het feit dat we als 
onderdeel van Stichting Kinderopvang 
Erica geen winstoogmerk hebben.

Wilt u meer weten? Bent u geïnteres-
seerd in onze visie, kwaliteitsplannen of 
de details van onze werkwijze? Surf naar 
www.kidssociety.nl. Of bel ons voor een 
rondleiding. U zult het zelf zien: Kids 
Society Erica is goed voor je kind!

Aandacht voor details. Karakteristiek voor Kids Society Erica!

Meer informatie?  
Kijk op www.kidssociety.nl.




