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OBS Liereland, OBS De Cilinder en Kinderopvang Kits Oonlie maken onderdeel uit van 

Integraal Kindcentrum Daalmeer. Bij IKC Daalmeer staat het kind centraal en alle kinderen 

zijn, waar mogelijk, welkom. Het IKC zorgt voor een veilige plek waar de eigenheid van de 

kinderen wordt gerespecteerd en waar kinderen van, en met elkaar, kunnen leren. Er is respect 

voor de omgeving en kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

 

Kits Oonlie:  

Uw kind toevertrouwen aan een 

kinderopvangorganisatie, het is een hele 

stapt Gelden er dezelfde normen en 

waarden als thuis? Hoe zit het met de 

veiligheid? En wordt uw kind optimaal 

begeleid? Daarop kunnen wij maar één 

antwoord geven, een volmondig ja. Kits 

Oonlie is een kinderopvangorganisatie 

waar uw kind zich thuis zal voelen, waar 

we samen met de ouders bespreken wat 

zij belangrijk vinden rondom de opvang 

en waar een kind lekker kind mag zijn. 

Kits Oonlie biedt veiligheid, structuur en 

mogelijkheden tot ontwikkeling, maar 

vooral: plezier. 

Kinderopvang Kits Oonlie is een particuliere organisatie die kwalitatief hoogwaardige kinderopvang biedt. Door 

het creëren van een huiselijke omgeving en door het voeren van een verantwoord pedagogisch beleid, biedt Kits 

Oonlie kwaliteit die aansluit bij de wensen van de ouders. Daarnaast biedt Kits Oonlie een veilige en vertrouwde 

omgeving waarin een kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin onze opvang een bijdrage kan leveren aan 

de ontwikkeling van uw kind. Professionaliteit, flexibiliteit en klantvriendelijkheid staan bij onze organisatie 

voorop. 

Kits Oonlie verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ook in de schoolvakanties 

kunnen de kinderen de hele dag opgevangen worden, tijdens de vakanties wordt er gewerkt aan de hand van 

bepaalde thema’s met uitdagende activiteiten. In basisschool de Liereland heeft Kits Oonlie een lokaal voor de 

peuteropvang voor de leeftijd 2-4 jaar. Voor dagopvang voor de leeftijd van 0-4 jaar kunt u terecht in 

Wijkcentrum de Daalder. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de centrale administratie op telefoonnummer: 072-5323576 

of via de website:www.kits-oonlie.nl 
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