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Compleet aanbod
Wij kunnen alle opvangvormen van 0 tot 12 jaar verzorgen. 
Een kind van 0 tot 12 jaar op één veilige en vertrouwde plek 
waar kinderen zich thuis voelen.

Verschillende mogelijkheden voor opvang
• Kinderopvang 0-4 jaar (met VVE Uk en Puk)
• Peuteropvang 2-4 jaar (met VVE Uk en Puk)
• Buitenschoolse opvang (4-7 jaar)
• 7+ Sport BSO op sportpark de Akkeren in Lith
• Gastouderopvang middels ons gastouderbureau 0-12 jaar)

Huiselijke en gemoedelijke sfeer, Kleinschalig,
    Korte lijnen,  Groot groen buitenterrein met 

     diverse speeltoestellen, Grote zandbak, Buiten spelen,

 Vaste leidsters op de groepen, Rust,, 
  Reinheid en Regelmaat, Heldere dagstructuur, 

Onderscheidend,  Kwalitatieve opvang

Algemene informatie
We zijn geopend 52 weken op jaarbasis van maandag t/m vrijdag van 08.00 
tot 18.00 uur. Verlengde openingstijden zijn mogelijk op aanvraag. Tijdelijke 
of incidentele opvang is mogelijk wanneerer plaats is binnen de groep.

Alle opvangvormen (m.u.v. tussenschoolse opvang) vallen onder de  
“Wet Kinderopvang”.Dit betekent dat u als ouder aanspraak kunt maken 
op kinderopvangtoeslag.  Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag 
verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl 

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar, en komt u niet in aanmerking voor  
kinderopvangtoeslag, dan kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde 
peuteropvang. Meer informatie over de voorwaarden van gesubsidieerde 
peuteropvang, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten
Kom dan gerust een keer langs. Graag wel even van te voren een afspraak 
maken.

Kinderdagverblijf de Blokkendoos
Prelaat van den Bergplein 10
5396 PH Lithoijen
Tel 0412-482191

Al meer

dan 15 jaar 

een begrip

in Lithoijen en 

omstreken!

Flexibelekinderopvangvoor iedere
leeftijds
groep!

De Blokkendoos
Kent u ons complete opvangaanbod al,

Professionele  
opvang voor 
de beste prijs.

7+ Sport BSO
Valkseweg 17
5396 PH Lithoijen 
Tel. 0412-481074



Kinderopvang
De kinderopvang is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Een dagopvang 
waarbij we inspelen op de behoeftes van ieder kind en waar kinderen 
zich spelenderwijs kunnen ontplooien.

Omdat wij het kind, de veiligheid en gezondheid centraal stellen,  
vinden wij het van belang dat alle kinderen dagelijks buiten komen.  
Daarom laten we baby’s (alleen met toestemming van de ouders)  
ook buiten slapen.

Onze pluspunten
Als u kiest voor de Blokkendoos kiest u voor:
•  Een vertrouwde opvang voor ieder kind;
•  Flexibele opvang in huiselijke en gemoedelijke sfeer;
• Een kleinschalige opvang;
• Professionele en vaste groepsleidsters;
•  Veel aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind, beweging  

en buitenspel;
• Jarenlange ervaring in de kinderopvang;
• Kindvriendelijke en ruim opgezette ruimtes.

Peuteropvang
De peutergroep is er voor peuters van 2 tot 4 jaar. Een leuke en uitdagende 
plek waar peuters zich, vanaf enkele uren per week, maar ook tijdens  
dagopvang, spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De methode Uk & Puk  
is voor ons een leidraad bij de invulling van het dagprogramma.  
Deze methode sluit goed aan op de belevingswereld van de peuters. 

Peuters leren op de Blokkendoos in groepsverband, samen spelen,  
samen delen en omgaan met emoties, maar ook om elkaar te  
respecteren en rekening met elkaar te houden, regeltjes en afspraken.  
De taalontwikkeling stimuleren we door veel met elkaar te praten,  
naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen en liedjes te zingen.  
De peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool! 

Onderscheidend door:
•    Ruime; grote en overzichtelijke (speel)ruimtes in huiselijke sfeer  

waar kinderen veilig kunnen spelen. 
•   Een vaste en ervaren groep leidsters die een persoonlijke band  

opbouwen met uw kind. Korte lijnen door kleinschalige opvang.
•   Buiten; een grote groene tuin waar de kinderen iedere dag spelen.
•  Peuteropvang mogelijk vanaf 4 uur per week.
•  Erkende VVE locatie, Uk en Puk gecertificeerd.

BSO
De nadruk bij de BSO ligt bij ontspanning. We bieden kinderen diverse  
activiteiten aan, maar betrekken de kinderen ook in de keuze voor  
de activiteiten. Tijdens de schoolvakanties worden er speciale  
dagactiviteiten en uitstapjes georganiseerd zodat de kinderen ook in  
de vakanties graag willen komen. 

Kinderen kunnen zich na een inspannende dag op school hier lekker  
uitleven of juist tot rust komen. De kinderen kunnen zowel binnen als  
buiten spelen

Nog leuker
•  Leeftijdsgerichte activiteiten; 4 tot7 jarige BSO en  

een 7+ sport BSO, waar de oudere kinderen letterlijk  
de ruimte krijgen op sportpark de Akkeren in Lith.

• Een gevarieerd aanbod in sport- en spelactiviteiten 
• Mogelijkheid tot zwemlessen onder BSO tijd bij Golfbad Oss.
• Gratis deelname aan extra sportclinics of creatieve workshops.
•  Breng- en haalservice door onze vaste leidsters van en naar bs  

St. Jozef in Lithoijen, bs. De Meander in Lith en bs. De kleine Weide 
 in Oijen.
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