
Ouders aan het woord

Leonie van Beek (Landschapsarchitect)
Maarten Smulders (Universitair Docent) 
Pieter Smulders (1 jaar)  

Aantal dagen opvang: drie dagen per week
Groep: Zonnestraal (verticaal)

Leonie: “Wij hebben allebei een drukke baan. Maarten werkt in Wagenin-
gen, ik in Heeswijk-Dinther. Pieter gaat daarom al vanaf het moment dat 
hij drie maanden oud is voor drie dagen per week naar Kinderdagverblijf 
Rozengeur & Maneschijn. De keuze voor kinderopvang bij een kinder-
dagverblijf was voor ons vanzelfsprekend. We kiezen heel bewust voor 
een vaste en stabiele plek, met een constante groep en tegelijkertijd veel 
flexibiliteit. 

Praktisch qua logistiek 
We zijn bijna drie jaar geleden in Bennekom gaan wonen en hebben uit-
voerig rondgekeken welk kinderdagverblijf het meest geschikt voor Pieter 
zou zijn. De locatie maar zeker ook de warme huiselijke sfeer van Kinder-
dagverblijf Rozengeur & Maneschijn gaf bij ons de doorslag. Niet alleen 
vanwege de goede aanrijroute, maar ook omdat het écht buiten gelegen is. 

Gezond en gevarieerd eten
Daarnaast vinden we het warme eten tussen de middag ook echt een pré. 
Ze krijgen vers bereide maaltijden met gezonde ingrediënten en volop 
variatie. Onlangs hebben we met ouders een bijeenkomst bijgewoond over 
het voedingsbeleid. Daar leerden we van een diëtiste meer over gezond en 
gevarieerd eten. Van haar kregen we goed inzicht in de juiste hoeveelhe-
den voor Pieter. Handig!

Vertrouwd
Kinderdagverblijf Rozengeur & Maneschijn is een meer dan vertrouwde 
plek voor Pieter. Hij is dol op zijn leidsters en als ouders merken we ook 
dat zij met liefde hun werk doen. Bij het brengen en halen is er altijd 
ruimte voor een contactmomentje of terugkoppeling. De leidsters hebben 
praktische tips en ideeën bij onze vragen over de opvoeding. Die persoon-
lijke aandacht voor Pieter waarderen wij enorm.” 

‘De locatie van het kinderdagverblijf gaf de doorslag’

Kinderdagopvang bij Rozengeur & Maneschijn:
•  ruime openingstijden (van 7.30-8.30 uur)
•  ruildagen en halve dagopvang mogelijk
•  zeer betrokken en goed opgeleide leidsters
•  volop aandacht voor sociale ontwikkeling en creatieve activiteiten
•  goede voorbereiding op de basisschool 
•  een in huis bereide (verse en gezonde) warme maaltijd tijdens de lunch met toetje
•  gezonde tussendoortjes

Geen inschrijfgeld, één maand opzegtermijn, open en snelle communicatie.
uitstekende bereikbaarheid vanuit Ede, Bennekom en Wageningen,  
gelegen naast Wageningen Campus

Dr. W. Dreeslaan 1a - 6721 ND  Bennekom - Tel. 0317 416 153
www.rozengeurenmaneschijn.nl
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