Activiteiten
Rusthoven 18
Naast het bieden van een vaste dagstructuur

9301 TD Roden

organiseert Prinses op de erwt activiteiten zoals:

t 06 154 65 637
050 501 30 04

maken van wandelingen in de natuur,

i www.prinses-op-de-erwt.nl

maken van uitstapjes o.a. naar de

Opvang en coaching

kinderboerderij,
maken van een fietstocht
(uw kind kan eventueel de eigen fiets
meenemen),
muziek luisteren en zelf muziek maken,
timmeren voor kinderen vanaf 6 jaar,
creatieve activiteiten.

Aanmelding en plaatsing

Opvang en coaching

Flexibele opvang voor kinderen vanaf 4 jaar
Gespecialiseerd in de opvang van kinderen

Bel naar Prinses op de erwt voor een kennis-

en jongeren met o.a. ADHD, ODD, PDD-NOS,

makingsgesprek. Tijdens het drinken van een

verstandelijke beperking

kopje koffie of thee praten we over uw wensen
ten aanzien van uw kind.

Weekend en vakantieopvang

Wanneer uw kind wil komen bij Prinses op
de erwt, dan houden we vervolggesprekken

Individuele coaching voor jongeren,

en maken we afspraken voor een wenperiode.

volwassenen en gezin

Weekend en vakantieopvang
Vormgeving/illustratie: www.tiemedekker.nl

Algemeen

Begeleiding

Contact met de ouders/familie

Prinses op de erwt is een kleinschalig en

Bij Prinses op de erwt staat plezier voorop

De opvang vindt plaats, afhankelijk van de

rookvrije opvang, met een gemoedelijke sfeer.

en kan ieder kind zelf kiezen wat hij/zij wil

vraag van de ouders en de mogelijkheden die

Bedoelt voor kinderen met een beperking als o.a.

doen. Samen spelen of alleen spelen. Niets

er zijn.

ADHD. PDD NOS, Verstandelijke beperking.

doen of actief zijn. In de huiskamer of in de

Tijdens het brengen en halen wordt er bij

Het huis staat midden in een woonwijk aan de

tuin. Of misschien speelt het liever met

Prinses op de erwt aandacht besteed aan

rand van het Drentse dorp Roden.

kinderen uit de buurt.

ouder en kind; hoe gaat het, zijn er bijzonder-

Het is een kindvriendelijke buurt, vlakbij

Daar waar het nodig is, krijgen de kinderen

heden. Het kind wordt geobserveerd tijdens

bos en diverse speelvelden. Er is daarom

in hun spel begeleiding.

zijn of haar verblijf.

ruime mogelijkheid tot buitenspelen en

Prinses op de erwt zorgt ervoor dat er

De signalen worden besproken met de ouders.

buitenactiviteiten.

tijdens het weekend en de vakantie een sfeer

Er kan een dagboek bijgehouden worden,

De ligging, in de top van Drenthe en op korte

tot stand komt waarin het kind zich veilig,

waarin wordt geschreven wat uw kind heeft

afstand van het Groningse en Friese landschap,

geaccepteerd en gewaardeerd voelt.

beleefd.
Ook is er ruimte voor anekdotes, foto’s, e.d.

biedt voldoende uitstapjes.
Weekend en Vakantieopvang ontlast ouders in de
zorg voor en de opvoeding van hun kind.

Openingstijden

Voor het kind is deze opvang een mogelijkheid om
te ontspannen in een andere omgeving.

Prinses op de erwt is gedurende het gehele
jaar geopend met uitzondering van de officiële

Prinses op de erwt is kleinschalig. Dit betekent

feestdagen, drie weken zomer-vakantie en één

dat er per dagdeel vier tot vijf kinderen kunnen

weekend per maand.

verblijven. Elk kind kan zo de aandacht krijgen

De weekendopvang begint op vrijdag

waar hij/zij recht op heeft.

17.00 uur en duurt tot zondag 17.00 uur.
Ook alleen dagopvang van 09.00 uur tot

Prinses op de erwt heeft voor de kinderen

17.00 uur is mogelijk.

die blijven slapen, twee comfortabele

Tijdens schoolvakanties en na schooltijd is er

1 persoonskamers.

ook opvang door de week mogelijk.

