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Groot feest op kinderdagverblijf 
en BSO ‘t Knuffeltje

Het is 
inmiddels 
een traditie dat 
er rond 1 juni 
een spetterend feest 
wordt georganiseerd 
door ’t Knuffeltje voor alle 
kinderen, ouders, grootouders, 
vriendjes en vriendinnetjes.  Dit jaar 
stond deze dag in het teken van het 
sprookje “Belle en het Beest”.

Voor 1 dag was ‘t Knuffeltje 
omgetoverd tot de sprookjeswereld 
uit Belle en het Beest. Prachtige 
decoraties en een indrukwekkende 
sprookjes taart zorgden er voor dat 
iedereen helemaal in de sfeer kwam. 
Het hoogtepunt van de dag was de 
voorstelling. De leidsters van het 
kinderdagverblijf en de BSO speelden 
traditiegetrouw het sprookje Belle en 
het Beest na. Gefascineerd volgden de 
kinderen de met veel enthousiasme 

gebrachte 
voorstelling.

Na de voorstelling was het tijd voor 
een stukje taart, een hapje en een 
lekker glas limonade. De kinderen 
konden zich vervolgens laten 
schminken, een prachtig ballon dier 
laten maken of meedoen met een van 
de vele activiteiten. 
Het volgende hoogtepunt was de 
muziekles van de vaste muziekdocent 
van ’t Knuffeltje, Felice van der 

Sande. 
Wekelijks 

verzorgt Felice voor 
de kleintjes een leuke les met zang, 

dans en spel als onderdeel van het 
pedagogisch beleid van ‘t Knuffeltje. 
Het feest werd beëindigd met een 
gezamenlijke dans van leidsters, 
kinderen en ouders.
De directrice Danuta Drabarek is 
trots op haar geweldige team en 
bedankte na afloop iedereen voor hun 
inzet en enthousiasme.   

‘t Knuffeltje bestaat inmiddels 16 jaar 

en heeft in die tijd een goede reputatie 
opgebouwd als kinderdagverblijf 
en BSO met veel aandacht voor de 

kwaliteit, een goed pedagogisch 
beleid en vooral een fijne plek 

om te zijn.

Vernieuwingen in 
het aanbod

De huidige 
tijdgeest 

vraagt 
om veel 

creativiteit 
van de 

ouders en 
uiteraard biedt 

‘t Knuffeltje hier 
ook een passend 

aanbod bij aan. Met 
kinderopvang en BSO 

op maat is er voor iedereen 
opvang mogelijk. Het is mogelijk 

opvang volledig op maat aan te 
bieden waarbij niet alleen optimaal 
aangesloten wordt bij de werkdag 
van de ouders maar ook aanzienlijk 
goedkoper is.

’t Knuffeltje biedt opvang aan op 
twee locaties: Hendrick de Keyserweg 
6 en Mozartlaan 674. Voor een 
verantwoorde, flexibele en betaalbare 
kinderopvang bent u bij ’t Knuffeltje 
aan het goede adres. Zie voor meer 
informatie over het kinderdagverblijf 
en de buitenschoolse opvang bij ’t 
Knuffeltje de website: 
www.knuffeltje.net

Op zaterdag 1 juni jl. was het weer 

zover! Het hoogtepunt van het jaar 

op het kinderdagverblijf en 

de BSO ’t Knuffeltje: 

het jaarlijkse kinder-

feest! 


