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Openingstijden
Kindercentrum De Witte Wielen is open van maan-

dag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. 

Ook in de vakantie en tijdens studiedagen van de 

basisscholen zijn wij gewoon open. Wij zijn alleen 

gesloten op algemeen geldende feestdagen, op 5 

mei en op maximaal drie jaarlijks vast te stellen 

studiedagen. 

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie of uw kind al aanmelden? 

Bel dan met kindercentrum De Witte Wielen, 

Mariëlle Noukens, (073) 522 50 07.

U kunt ook gewoon eens bij ons binnenlopen.       

U ontvangt dan een map met alle verdere infor-

matie die voor u van belang is.

Postadres:

Bestuurskantoor Signum

Postbus 104

5240 AC Rosmalen

T 073 - 523 02 00

Bezoekadres:

Kindercentrum De Witte Wielen

Laaghemaal 48

5247 NP Rosmalen

T 073 - 522 50 07



Dankzij de unieke pedagogische aanpak in De Witte Wielen 

voelt uw kind dat het mag zijn wie het is en dat het zich 

veilig en geborgen voelt. 

Dagopvang voor 0 tot 4-jarigen

We beschikken over een rijk aanbod van 

materialen en activiteiten, waar-

mee wij de ontwikkeling van 

uw kind stimuleren en 

helpen ontwikkelen. 

Ook scheppen we een 

omgeving waarin 

uw kind op ontdek-

king gaat, alleen of 

samen met andere 

kinderen. Tijdens die 

ontdekkingstocht oefent 

uw kind allerlei vaardigheden 

en inzichten die goed zijn voor de 

verdere ontwikkeling.

In De Witte Wielen is het 
fijn kind te zijn

In onze tijdelijke huisvesting vormen we een groep van 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Drie 

professionele groepsleidsters begeleiden de groep. Door 

hun betrokkenheid voelen de kinderen zich vertrouwd, ge-

borgen en gesteund in hun ontwikkeling.

Omdat het kindercentrum nauw samenwerkt met de basis-

scholen, kunnen de kinderen al snuffelen aan onderwerpen 

die straks op school aan bod komen. Zo zorgen we ervoor 

dat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. De 

basisschool is voor uw kind een logisch vervolg met nieuwe 

uitdagingen.

Vertrouwde en veilige omgeving

Kindercentrum De Witte Wielen verzorgt in de 

wijk De Groote Wielen dagopvang voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor 

kinderen van 4 tot 12 jaar. Dat gebeurt onder 

één dak - dus samen - met de twee basisscho-

len De Groote Wielen en Wittering.nl.

Uw kind in een vertrouwde en veilige omgeving. 

Van 0 tot 12 jaar in het hetzelfde gebouw, met 

dezelfde vriendjes en vriendinnetjes, met de-

zelfde volwassen beroepskrachten in de buurt. 

Geen abrupte overgang van peuterspeelzaal naar 

school. Geen gesleep van school naar buiten-

schoolse opvang. 

In De Witte Wielen is het fi jn om kind te zijn!

derboerderij of een theatervoorstelling.

In onze tijdelijke huisvesting vormen we een groep van 

maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

Twee professionele groepsleidsters begeleiden de groep. 

Door hun betrokkenheid voelen de kinderen zich ver-

trouwd, geborgen en gesteund in hun ontwikkeling.

Dankzij de samenwerking met de basisscholen kunnen 

leerkrachten en groepsleidsters elkaar gemakkelijk infor-

meren over de ontwikkeling en eventuele problemen van 

de kinderen.

Buitenschoolse opvang voor 4 tot 12-jarigen

Buiten schooltijd kunnen de kinderen zich bij ons lekker 

ontspannen op een manier die past bij elk van hen. De 

groepen hebben ieder een eigen ‘huiskamer’ waar de kin-

deren kunnen spelen, computeren, tv kijken, knutselen en 

lezen. Ook buiten is er ruimte om te spelen en bijvoorbeeld 

hutten te bouwen. Daarnaast organiseren we cursussen en 

workshops, bijvoorbeeld op het gebied van sport, drama, 

beeldende vorming, muziek, natuuronderzoek en techniek. 

En verder trekken we erop uit, bijvoorbeeld naar een kin-


