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Op zoek naar een plek waar uw kind 
helemaal tot zijn recht komt? Op 
Kindcentrum Valkenhorst in Assen-Oost 
geloven we in onderwijs op maat. Ons 
kindcentrum heeft dan ook ieder kind wat 
te bieden: in ons onderwijs én op onze 
opvang. 

Dagelijks gaan er zo’n 200 leerlingen naar 
ons kindcentrum. In ons onderwijs houden 
we rekening met het individuele kind. Ieder 
kind heeft namelijk zijn eigen talenten 
en werkt op zijn eigen tempo. Veiligheid, 
verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn 
begrippen die centraal staan in alles wat 
we doen. Net als samen naar school 
gaan en plezier beleven. Want leren moet 
bovenal leuk zijn! 

De Valkenhorst ligt in een woonwijk met 
een enorme geschiedenis. Daar verdiepen 
we ons graag in! Ook besteden we 
aandacht aan verschillende religies en 
culturen. Want wat is er mooier dan van 
een ander te kunnen leren en de wereld 
zo een beetje beter te begrijpen? 

Nieuwsgierig geworden? Neem ook eens 
een kijkje op onze website: 
www.kindcentrum-valkenhorst.nl. 

Onderwijs én opvang 
Op de kindcentra van Plateau komen 
kinderen van 0 tot 13 jaar samen om 
te leren, te spelen, te ontmoeten en 
zich te ontwikkelen. We gaan daarbij 
uit van een dagprogramma op het 
gebied van onderwijs, opvang en 
ontwikkeling. Plateau Kinderopvang biedt 
buitenschoolse opvang, peuteropvang en 
kinderdagopvang aan. De opvanglocaties 
zijn nagenoeg allemaal gevestigd in 
de kindcentra van Plateau. Zo ook op 
Kindcentrum Valkenhorst! 

Vormen van opvang

Peuteropvang
Ook peuters zijn meer dan welkom op 
ons kindcentrum! De peuteropvang is 
te vinden in een speciaal voor peuters 
ingericht lokaal. Ook beschikt het over 
een prachtig eigen speelplein, waar de 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen en 
ontdekken. Het aanbod voor de kinderen 
is zo ontwikkeld, dat de peuters al spelend 
voorbereid worden op groep 1. Zo staan 
we voor een soepele overgang naar de 
kleuters! 

Typisch Valkenhorst

1.  Even lekker ravotten? Onder toezicht 
slingeren, met water spelen of sporten? 
Op ons schoolplein kan het allemaal! 
Tussen het leren door even lekker kind  
zijn. Dat vinden we belangrijk. 

2. Talenten zijn er om ontwikkeld te 
worden. Of die talenten nou binnen 
de kernvakken zoals rekenen en taal 
liggen, of ergens anders. Daarom 
besteden we ook aandacht aan 
kunstzinnige vakken, techniek en 
sport. Én we hebben een eigen 
bibliotheek met meer dan 4000 
boeken! 

3. Op ons kindcentrum werken we graag 
samen. Dat betekent dat we regelmatig 
alle groepen door elkaar mengen, 
bijvoorbeeld tijdens de viering van een 
feestdag. En we helpen elkaar met 
leren lezen. We gaan immers allemaal 
naar de Valkenhorst! 

Kinderdagopvang
Kleinschalig, huiselijk en vertrouwd. Dat 
is de kinderdagopvang van kindcentrum 
Valkenhorst, speciaal voor kinderen van 
0 tot 4 jaar oud. Onze kinderopvang 
werkt met een vaste groep pedagogische 
medewerkers. Zo ziet uw kind altijd een 
vertrouwd gezicht! De kinderdagopvang 
bevindt zich in de MFA naast het 
kindcentrum.

Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang op ons 
kindcentrum mogen kinderen zelf bedenken 
wat ze willen doen. Er is aanbod genoeg! 
Van spelen met vriendjes en vriendinnetjes, 
tot meedoen aan de leuke activiteiten die 
we organiseren of juist even helemaal ‘niets’ 
doen. De buitenschoolse opvang is immers 
ook ontspanning. 

Onderwijs en opvang in één?
Dat kan op Kindcentrum 
Valkenhorst!


