
Volop in beweging



 “Je mag zijn wie je bent om te worden 
wie je bent, maar nu nog niet kunt zijn.
En je mag het worden op jouw manier 
en in jouw tijd.”
gedicht van Anna Terruwe

Kindcentrum De Terp is een veilige plek waar kinderen zich voor 
kunnen bereiden op hun toekomst in de samenleving. Hier dagen 
we hen uit hun talenten te ontplooien, zich te ontwikkelen en 
verantwoordelijkheid te nemen. We leren spelend en met veel 
plezier.

Om kinderen een doorgaande ontwikkeling te kunnen bieden, 
werken opvang en onderwijs samen onder één dak en vanuit 
dezelfde pedagogische visie. Wij staan voor gastvrijheid, veiligheid, 
zelf-ontdekken en plezier.



In het onderwijs op Kindcentrum De Terp staan vier 
pijlers centraal.

Basisvaardigheden & ICT
Het is onze taak om kinderen voor te bereiden op hun 
toekomst. Daar horen basisvaardigheden als rekenen, 
taal en spelling, technisch lezen en begrijpend lezen bij. 
Instructies geven we op maat; zo sluiten we aan bij wat 
een kind nodig heeft. 

Thuis voelen & sfeer
Bij Kindcentrum De Terp voelen kinderen, ouders en 
bezoekers zich welkom. Kinderen komen met plezier 
naar school en voor ouders is de drempel om binnen te 
komen of een leerkracht aan te spreken laag. We bieden 
een huiselijke, inspirerende omgeving waar kinderen 
zich vrij voelen om verschillende plekken op te zoeken 
om te leren. 

Verschillende leer- en ontwikkelstijlen
We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van 
het kind. Ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons 
tot uiting komen. Naast de aandacht voor taal, lezen 
en rekenen bieden we andere vakken thematisch aan. 
Kinderen kiezen zelf een aanpak die bij hen past. Zo 
worden ze gemotiveerd om te leren. 

Bewegen
Bewegen is de komende jaren een van de belangrijkste 
speerpunten van ons kindcentrum. Het gaat daarbij 
niet alleen om gym, maar ook om meer bewegen op de 
buitenpleinen, bewegend spelen en leren en een groter 
aanbod van sportactiviteiten. Kinderen geven niet alleen 
zelf aan dat zij het leuk vinden, het is ook goed voor hun 
gezondheid. 

Ons onderwijs



 “Ontdekkend leren staat bij ons centraal. Elk kind kan 
ontdekken wat bij hem of haar past. Zo heeft de een 
meer instructie nodig, leert de ander liever alleen op 
een rustige plek en haalt een ander weer kennis uit 
samenwerken. Op onze leerpleinen en stilteruimtes 
kunnen kinderen zelf ervaren wat zij fijn vinden.”
leerkracht De Terp

 “Mijn kind is hier bijna vaker 
dan thuis, daarom is dat 
thuisgevoel zo belangrijk!”
ouder



Buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar)
Wij bieden buitenschoolse opvang voor 
kinderen tussen 4 en 13 jaar. Binnen 
BSO De Terp kunnen kinderen echt 
zichzelf zijn. De kinderen hebben echt 
iets te zeggen over wat we gaan doen. 
Ze leren nieuwe dingen, zijn bezig met 
talentontwikkeling en ontdekken wat 
bij hen past. Van sport tot koken en van 
creatief tot techniek en natuur. Ons 
motto; niets moet, (bijna) alles mag!

Kanteel Kinderopvang verzorgt het kinderdagverblijf, peuterarrangement 
en buitenschoolse opvang binnen Kindcentrum De Terp. 

Opvang van 0 tot 13 jaar

Kinderdagverblijf (0 – 4 jaar)
Het kinderdagverblijf bestaat uit twee 
verticale groepen die opvang bieden 
aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 
4 jaar. We stimuleren kinderen hun 
zelfredzaamheid te vergroten. Door het 
wisselende activiteitenaanbod leren 
zij al vanaf jonge leeftijd verschillende 
ervaringen op te doen en leren ze 
maatschappelijke waarden en normen. 

Peuterarrangement (2,5 - 4 jaar)
Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar gebruik 
maken van ons Peuterarrangement.  
Dit is een gezamenlijk aanbod van  
Kanteel kinderopvang en het onder- 
wijs van Kindcentrum De Terp.  
Het peuterarrangement sluit nauw 
aan bij de werkwijze in onze kleuter-
groepen, waardoor de stap naar het 
basisonderwijs voor de kinderen een 
stuk kleiner wordt. Net als in onze 
kleutergroepen wordt er aan een  
thema gewerkt, met extra aandacht 
voor dans, muziek en bewegen. 

Kijk voor meer informatie op
www.kanteel.nl/
locaties/kindcentrum-de-terp/  

http://www.kanteel.nl/ locaties/kindcentrum-de-terp/
http://www.kanteel.nl/ locaties/kindcentrum-de-terp/


Hier vindt u ons

Terpeborch 78 | 5241 KB Rosmalen
073 - 521 50 05 | info@kcdeterp.nl

WWW.KCDETERP.NL

Een kijkje nemen of meer weten? 
U bent van harte welkom om ons kindcentrum te komen bekijken en uw vragen 
aan ons te stellen. Maak gerust een afspraak voor een gesprek en rondleiding. 
Wij laten u graag ons kindcentrum zien! 
Neem ook eens een kijkje op onze website. Daar vindt u meer informatie en onze 
film, die een goed beeld geeft van de sfeer.

http://WWW.KCDETERP.NL 

