
Samen spelen, leren en ontwikkelen 
in uw eigen wijk! Woensel-Noord

Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt 
is uniek, met inclusief onderwijs en kinder-
opvang geven wij vorm aan onze missie: 
‘alle kinderen uit de wijk moeten vlakbij 
huis naar school, opvang en BSO kunnen’.

Elke dag zetten wij ons met het hele team 
in om alle kinderen te begeleiden en
onder  steunen in hun eigen ontwikkeling. 
Waarbij samen plezier hebben en 
samen leren hand in hand gaan.

Hier staan wij voor!
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Kinderopvang Dikkie & Dik
kinderdagverblijf

peuterspeelzaal
buitenschoolse opvang

Gerretsonlaan 1b/1c
5624 JL Eindhoven

040 7802000

Basisschool de Korenaar
Gerretsonlaan 17

5624 JL Eindhoven
040 2435728

www.skpo-korenaar.nl

www.dikkie-en-dik.nl



Binnen Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt 

werken kinderopvang Dikkie&Dik en basisschool de 

korenaar samen. Wij staan ervoor dat ieder kind zich 

in de omgeving waar het opgroeit, kan ontwikkelen. 

Dit geldt voor de kinderopvang, de peuterspeelzaal 

en het basisonderwijs. Daarom zijn alle kinderen uit 

de wijk welkom op ons Spilcentrum. 

Bij ons mag ieder kind mee doen. Bij ons voelen 

 ouders zich betrokken en welkom. Bij ons worden 

kinderen uitgedaagd en gestimuleerd, zodat zij zich 

naar eigen vermogen, breed kunnen ontwikkelen. Dit 

door een divers, stimulerend, rijk en uitdagend aan

bod. 

Dat is waar wij ieder dag voor gaan vanuit een geza

menlijke visie op ontwikkeling en leren.

Wij geloven in goed onderwijs voor ieder kind, zo

dat wij ieder kind naar eigen kunnen en vermogen, 

optimaal laten presteren. Dit alles in een veilige om

geving. Op onze school staan we voor kwalitatief 

goed onderwijs, dat afgestemd is op alle leerlingen. 

We halen er uit wat erin zit.

De kinderen hebben het recht, wij de plicht om hen 

te volgen. Op onze school hebben we oog voor het 

individuele kind, ze mogen zichzelf zijn. We laten ze 

merken dat ze erbij horen en dat we ze waarderen 

om wie en hoe ze zijn. 

Op onze school houdt leren meer in dan het opdoen 

van kennis. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het 

vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfkennis, 

het ontwikkelen van sociale vaardigheden en om

gaan met emoties. 

WAT MAAKT BASISSCHOOL DE KORENAAR 
BIJZONDER? 

WAT MAAKT INCLUSIEF SPILCENTRUM 
JAGERSHOEF/PRINSEJAGT BIJZONDER? 
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Kinderen komen met plezier naar 
ons Inclusief Spilcentrum!

Zo doen we dat!

• Doorgaand aanbod van 0–13 jaar

• Gezamenlijke pedagogische visie

• Kindgericht; optimaal ontwikkelen 

naar eigen vermogen

• Expertise in het team

• Deskundige (opvoed)ondersteuning 

• Gezonde en veilige omgeving

• Samenwerking 

• Ouderbetrokkenheid

Zo doen we dat!
• Aangetoond kwalitatief goed 
onderwijs (inspectierapport 2017)

• Bevlogen en betrokken team

• Veel specialisme om nèt dat extra’s 
te kunnen bieden

• Continue ontwikkeling

• Naschools aanbod

• Kwaliteiten, talenten en 
kansen benutten

• School zijn voor álle 
kinderen

Uw kind: daar draait het om bij Kinderopvang 

Dikkie & Dik! Kinderen genieten, ontdekken, 

ontwikkelen en spelen bij ons!

Het team van enthousiaste en deskundige mede

werkers werken in een sfeer van aandacht voor 

kinderen, ouders, elkaar en de nabije omgeving. 

Dit uit zich in de kleurrijke, warme en huiselijke 

omgeving waarin kinderen worden uitgedaagd 

om te spelen en plezier te hebben met elkaar in 

een rijke speelleeromgeving. En maakt het voor 

u iedere dag weer mogelijk om met een gerust 

gevoel uw kinderen bij ons achter te laten.. 

WAT MAAKT KINDEROPVANG DIKKIE & DIK 
BIJZONDER? 

Zo doen we dat!

• Persoonlijke benadering

• Vanuit partnerschap optrekken met ouders 

• Kinderopvang (0–4) en 

Buitenschoolse opvang (4–13)

• Enthousiaste en deskundige medewerkers

• Voorschools educatief programma (Uk & Puk)

• Kindvolgsysteem KIJK!

• Unieke buitenruimte

• Opvang in een veilige en 

gezonde omgeving

een go ed begin...


