MIKZ, alt ijd b ij jou in d e b uur t !
Mikz heeft een groot aanbod aan kinderopvanglocaties, in de nabijheid van
scholen en in kindcentra. Samen met het onderwijs werken we aan een
doorlopende leerlijn voor je kind.
Je vindt opvanglocaties in de volgende plaatsen:
Drunen, Elshout, Haarsteeg, Heusden, Nieuwkuijk, Vlijmen, Waalwijk,

Ontdek
jouw
wereld
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Sprang- Capelle, Kaatsheuvel, Waspik

Heusden

Haarsteeg
Elshout

Waspik

Waalwijk

Drunen

Vlijmen
Nieuwkuijk

Sprang-Capelle

Kaatsheuvel

Kijk voor adressen en openingstijden van de diverse locaties op www.mikz.nl
Meer informatie
Het is een hele stap om je kind aan een ander toe te vertrouwen. Goede informatie is daarom belangrijk.
Website
Meer informatie kun je vinden op onze website www.mikz.nl
Contact
Heb je vragen? Wil je graag een gesprek? Wil je een keer komen kijken? Bel
gerust! Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur kun je bellen naar 0416–
36 96 60.
Kosten
Wil je weten hoe het zit met de kosten van de opvang? Op onze website
vind je een rekenhulp waarmee je kunt uitrekenen wat de opvang van jouw
kind(-eren) kost.
Je kunt ook de QRcode scannen om direct op onze site te komen.
Inschrijven
Wil je je kind inschrijven? Via www.mikz.nl kun je digitaal inschrijven.
Je kunt ook bellen voor een inschrijfformulier.

Mesdaglaan 2, 5161 VB Sprang-Capelle
Postbus 200, 5140 AE Waalwijk
T : 0416-369660
E : klant@mikz.nl
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K I N D E R O P VA N G
voor jonge ontdekkers van 0-13 jaar

Samen de wereld ontdekken!
Zomaar een dag bij Mikz...
Jasper en Bjorn kliederen graag met water en zand en zien er vaak

Fijn dat je interesse hebt in Mikz kinderopvang. Je hebt informatie aangevraagd over:

Babyopvang
Peuteropvang/Peuterspeelzaal

uit als echte bouwvakkers. Vandaag bouwen ze met hun vriendjes en

Buitenschoolse opvang

vriendinnetjes een hut van lappen en takken. Nadat Shakira en Bram

Gastouderopvang

samen deeg hebben gemaakt mogen ze hun eigen broodjes bakken en
lekker opsmikkelen. Daarna proberen alle kinderen, samen met een
beetje hulp van de pedagogisch medewerker, de hoogste toren ooit te

Je hebt contact gehad met:

Bel me gerust als je nog vragen hebt.

Vakantieopvang
Tussenschoolse opvang

Graag tot ziens bij Mikz!

bouwen. Hij wordt zo hoog dat ze op elkaars rug moeten klimmen om
er nog bij te kunnen. In de huishoek drinken Ellis en Robin een kopje
zelf gebrouwen heksenthee. Aan het einde van de dag luisteren ze in
de leeshoek samen met de andere kinderen, ontspannen naar een
verhaaltje. Bram en Jasper doezelen langzaam weg…

M I K Z k i n d e ro pva n g : ve r t ro u wd , u i t d a g e n d e n c re a t i ef
Samen spelen en ontdekken met andere kinderen in een vertrouwde,
uitdagende en creatieve omgeving, dat is waar Mikz voor staat. Plezier
maken met vrienden, buiten spelen, avonturen beleven, kliederen met
water en zand of lezen in de leeshoek. Ieder kind is uniek en onze
medewerkers sluiten aan bij wat past bij jouw kind. Terwijl ze lekker
spelen, leren ze op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk, zoals op
het gebied van taal, rekenvaardigheden, motoriek en op het
sociaal-emotionele vlak.
Mikz! Naast thuis de fijnste plek om te zijn, zodat jij onbezorgd
aan het werk kunt.

Plakplaats voor
specifieke informatieflyer

S o o r te n o pva n g
De deskundige en gepassioneerde medewerkers van Mikz helpen je
graag met de zorg voor jouw kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Hierbij
kun je kiezen uit de volgende soorten opvang:
•

babyopvang (0 tot 2 jaar)

•

peuteropvang (2 tot 4 jaar)

•

buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar)

•

gastouderopvang (0 tot 13 jaar)

•

vakantieopvang (4 tot 13 jaar)

•

tussenschoolse opvang (4 tot 13 jaar)

Contact
Mikz hecht veel waarde aan goede communicatie tussen ouders en begeleiding. Naast
face to face contact, hebben we hier een ouderportaal en een app voor. Alleen ouders die
gebruik maken van de diensten van Mikz bieden wij toegang tot dit goed beveiligde en
gebruiksvriendelijke systeem. Je vindt er actuele foto’s, berichten en een digitaal schriftje,
zodat je kunt volgen hoe het met je kind gaat. Ook als ouder kun je een berichtje over je kind
achterlaten. Verdere mogelijkheden zijn: aan- of afwezigheid melden, extra opvangdagen
aanvragen of ruilen, vakantie-opvangdagen aanmelden, inzage in facturen.
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Ko m j e k i j ke n ?
De folder en de specifieke flyer geven een eerste indruk van de opvang bij Mikz. Nog
beter is het om een locatie te bezoeken, zodat je kunt ervaren hoe het er aan toe
gaat.
Op de achterzijde vind je de contactgegevens van Mikz en de plaatsen waar we te
vinden zijn. Bel gerust voor een afspraak. We laten onze locaties graag zien!

