POM Presenteert: POM Kids 2-4
Vanaf vrijdag 2 november 2018 start POM met POM Kids 2-4 in Geldrop. POM
Kids 2-4 is er voor kinderen van 2 tot 4 met een ontwikkelingsvoorsprong.
POM Kids 2-4 biedt middels een reeks aan vrijdagochtenden begeleiding, uitdaging en mooie
leerzame momenten. Er zullen diverse uitdagende materialen en activiteiten aangeboden
worden. Op deze manier wordt er gewerkt aan de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de
sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling. Voor de bijeenkomsten zal POM Kids 2-4
gebruik maken van een geschikte ruimte in het gebouw van Kinderopvang Potje knor, aan de
Gijzenrooiseweg 13 in Geldrop.

Wanneer
Op vrijdag 2 november 2018 zal de eerste reeks van 8 bijeenkomsten starten. Kijk in de tabel
hieronder voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld de data van de reeksen die in 2019 zullen
plaatsvinden.
Startdatum

Einddatum

Tijden

Aantal

Prijs

Vrijdag 21 december

9.30 - 11.30

8 keer

€ 200,-

Vrijdag 11 januari

Vrijdag 1 maart

9.30 - 11.30

8 keer

€ 200,-

Vrijdag 15 maart

Vrijdag 24 mei

9.30 - 11.30

8 keer

€ 200,-

Vrijdag 31 mei

Vrijdag 5 juli

9.30 - 11.30

5 keer

€ 125,-

2018
Vrijdag 2 november
2019

Tarieven
De prijs om deel te mogen nemen is € 25,- per ochtend. Het is echter alleen mogelijk om een hele
reeks af te nemen. Zie de tabel hierboven voor de totaalprijs per reeks. Een
kennismakingsgesprek is inbegrepen.
De kosten om mee te mogen doen kunnen in sommige gevallen betaald worden vanuit de Zorg
in Natura (Jeugdwet) of vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). U kunt bij uw
zorgverzekeraar na vragen wat de mogelijkheden zijn en vraag er ook zeker naar tijdens het
kennismakingsgesprek.

1/2

Locatiegegevens
Om POM Kids 2-4 mogelijk te maken zal POM gebruikmaken van een ruimte in het gebouw van
Kinderopvang Potje Knor. Om eventuele onduidelijkheid te voorkomen, POM of POM Kids 2-4 is
geen onderdeel van Kinderopvang Potje Knor.
Hieronder volgt het adres van de locatie:
POM Kids 2-4
Locatie Kinderdagopvang Potje Knor, 1ste etage
Gijzenrooiseweg 13
5661 MA Geldrop

Aanmelden

kan eenvoudig…
Wil je meer informatie? Of wil je jouw zoon/dochter aanmelden? Stuur een e-mail voor meer
informatie en of uw aanmelding naar lisette@groeienmetpom.nl. Wees er snel bij, want vol is
vol.

Lisette van der Steen
Pedagoog

POM – Pedagogiek Op Maat
Sterksel, Heeze-Leende (Noord-Brabant)

Website: www.groeienmetpom.nl
E-mail: lisette@groeienmetpom.nl
KvK nummer: 69857180
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