Onze kernwaarden


christelijk
Gods liefde voorleven en doorgeven in gedrag, materialen en activiteiten
Alles wat we doen binnen onze opvang, is geïnspireerd door de liefde van God voor ons en
de mensen om ons heen. We bieden de kinderen een veilige plek om te ontdekken wie ze
zijn en om zich te ontwikkelen in een natuurlijke en gezonde omgeving.
Zo dragen we eraan bij dat elk kind kan worden hoe God hem of haar bedoeld heeft.



thuis



oor en 
oog voor elkaar



groen

samenwerken in alle relaties in het
belang van het kind

natuurlijke en gezonde omgeving

open
communicatie



een veilige, huiselijke plek

ruimte om te ontdekken wie je bent

We bieden een warme en vertrouwde plek
voor de kinderen. Samen met de kinderen
zorgen we ervoor dat de ruimte gezellig en
huiselijk is. Dat betekent ook dat de kinderen
bij ons en in de groep zichzelf kunnen zijn.
We gaan liefdevol met elkaar om.

We leren de kinderen echt kennen door hen
te volgen en naar hen te luisteren over wat
ze graag doen en wat hen bezighoudt. We
denken mee over wat ze nodig hebben om
te groeien en te ontdekken wie ze zijn en
bieden daarvoor inspirerende activiteiten en
een uitdagende omgeving.

We zijn liefdevol en eerlijk in onze
gesprekken met de kinderen. Opvoeden
doen we samen. We delen dagelijkse
ervaringen, er is altijd wel iets te vertellen.
We ondernemen actie als er iets voorvalt
en bespreken zorgen met ouders of andere
partners in opvoeding.

We verwonderen ons over de schepping
en willen daar op een goede manier mee
omgaan. Zo zijn de meubels en materialen
die we gebruiken duurzaam en staat er
gezond eten en drinken op tafel. We gaan
elke dag naar buiten. We letten samen op
wat we doen en de gevolgen daarvan voor
de schepping.

Zo vormen we samen een soort gezin
waarin elk kind een eigen plek heeft.

Zo voelt elk kind zich gezien en krijgt het
de ruimte om zich te ontwikkelen.

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen
zorg draagt voor het welbevinden van elk
kind.

Zo zorgen we samen voor een omgeving
waarin we respectvol met de schepping
omgaan.

