
A wonderful journey of discovery starts here



H IER
WAAR WE  LEVEN
LACHEN EN  SPELEN
WAAR WE  VR I ENDEN OMHELZEN
WAAR WE  DANSEN  EN  Z INGEN
L I EFHEBBEN  EN  LEREN
WAAR WE  HU I LEN  EN  TROOSTEN
WAAR WE  VE I L IG  Z I JN
EN  WARMTE  V INDEN
H IER
IS  DEV I

Elke dag is een andere dag. 
Kinderen lachen, leren, leven en
hebben lief. Hun gevoel komt en gaat
zoals het op dat moment is. Niet
bedekt met een laagje, maar puur
zonder gedachten. Ze zien de wereld
als een grote ontdekking, een oneindig
pad waar ze van mogen genieten.
Devi Kids is een unieke combinatie
van kinderdagverblijf, peuterschool en
buitenschoolse opvang. Een plek waar
iedereen welkom is, waar je kan zijn
wie je bent. Samen genieten we van
alles wat het leven te bieden heeft.

OVER DEVI KIDS



ONZE VISIE
Bij Devi geloven we in de kracht van
liefde en de toegevoegde waarde van
opgroeien vanuit eigenheid. Rust,
ruimte, creativiteit, leren en ontdekken
staan centraal. In de kindertijd en bij
de opvoeding worden fundamenten
voor het verdere leven gelegd. 
Wij laten kinderen kijken, luisteren,
voelen en uiten op hun eigen(wijze)
manier.
 
 

De locaties zijn uitdagend en
stimuleren de ontwikkeling &
creativiteit van elke leeftijd. Denk
hierbij aan inrichting, lichtinval, kleur,
meubels en materialen. Alle ruimtes
hebben hun eigen functie.
Er zijn verschillende hoekjes zoals een
knutsel-, speel- en ontdekhoek. Ook is
er een centrale buitenruimte waar
iedereen elkaar ontmoet en zijn buiten
en binnen met elkaar verbonden.

FILOSOFIE
De basis van Devi Kids ligt in het hart
van onze wereld met sporen van
Reggio Emilia, Yoga en Ayurveda. 
 
Onze filosofie wordt geleid door de
nieuwsgierigheid van het kind, de
verbinding met de wereld om hen
heen. Wij zien het kind als mooi,
krachtig, bekwaam, zelf helend,
creatief, nieuwsgierig en met oneindig
veel mogelijkheden.

We hebben een directe samenwerking met de International School Breda. 
We delen onze expertise en zetten deze in om doorlopende leerlijnen op te zetten,

beleid en visie te integreren en te innoveren.



Bij Devi hebben kinderen iets te zeggen over wat ze leren.
Daarbij spelen de zintuigen een grote rol in het leerproces.
Het is belangrijk dat ze kunnen aanraken, bewegen,
luisteren, zien en horen om iets volledig te verwerken.
Ze worden gestimuleerd om met andere kinderen in
contact te komen en de wereld te verkennen via hun
innerlijke kracht, materialen en relaties. Ze worden
aangemoedigd om zich altijd uit te drukken en krijgen
oneindige middelen en mogelijkheden aangeboden om dit
te doen.

BASISELEMENTEN
LACHEN ,  L EREN ,  L EVEN  MET  ZOVEEL  L I E FDE  

PUUR VANUIT HET KIND

Kinderen ontwikkelen de eerste jaren in een razend tempo.
Door beweging te stimuleren en ze uit te dagen helpen we
ze emotioneel en motorisch te groeien. In samenwerking
met een kinderfysiotherapeut, osteopaat & het natuurlijk
consultatiebureau en in overleg met ouders observeren en
begeleiden we de kinderen in hun groeiproces.

BEWEGEND ONTWIKKELEN

Bij Devi leren we kinderen dicht bij zichzelf te blijven door te
genieten, vallen en weer op staan. Middels Yoga, meditatie
& Ayurveda maken we ze bewust van wie ze zijn, wat ze
voelen en goed voor zichzelf te zorgen. Hiermee geven we
ze een basis van zelfkennis, weerbaarheid en gezondheid
mee. We gaan de wondere wereld ontdekken van
binnenuit met beide voetjes op de grond.

BEWUSTZIJN

Het internationale karakter binnen onze maatschappij
wordt steeds groter en door de samenwerking met de
International School Breda hebben we een grote variëteit
aan culturen. Bij Devi communiceren we daarom zowel in
de Nederlandse als Engelse taal. 

TAAL



Afval scheiden
Composteren
Zuinig en bewust omgaan met elektriciteitsverbruik
Op de fiets komen naar het werk
Plastic materialen minimaliseren
Leven met de seizoenen
In house moestuin

Voeding is de basis waarop kinderen bouwen; Elk kind is
anders en heeft zijn eigen voedingsbehoefte. Daar passen
we het eten op aan! Voor de lunch werken we met
wekelijks wisselende warme maaltijden, die mee
variëren met de producten van het seizoen. Alle voeding
die we aanbieden is op basis van groente, fruit, granen,
eieren & verse zuivel producten. Door onze kok worden de
lekkerste variaties gekookt en zorgen we voor gezonde en
verse maaltijden. Ook in de avonden kunnen de kinderen
mee eten of kan je een maaltijd mee naar huis nemen.

Onze meubels en speelmaterialen zijn gemaakt van veilige,
ecologische en niet-giftige materialen. BIj aanschaf kijken
we waar het product vandaan komt en onder welke
omstandigheden het wordt gemaakt.

MATERIALEN

Vervuiling en opwarming van de aarde zijn het onderwerp
van de de dag. Binnen Devi doen we alles binnen onze
mogelijkheden om dit tegen te gaan. Daarom
ondernemen we het volgende:

DUURZAME LEVENSSTIJL

De natuur is het begin van alles; voor ons een
onuitputtelijke bron van energie. Binnen Devi speelt alles in
en rondom de natuur. Van buiten ontdekken & leren, tot
knutselen met natuurlijke materialen.

DE NATUUR

Ouderbetrokkenheid wordt uitgenodigd en aangemoedigd,
waarbij ouders op vrijblijvende en vrijwillige basis helpen
op de groep, met uitstapjes en ouderborrels. Ook hebben
we een actieve oudercommissie.

OUDERBETROKKENHEID

VOEDING



Inspelen op de ontwikkeling betekent
bij de kleinste 1op1 aandacht, rust,
herkenbare regelmaat en liefde. 
Het is belangrijk voor een baby dat
er rekening gehouden wordt met het
eigen ritme en wat op die dag
binnen zijn/haar mogelijkheden ligt.
Een gedoseerd aanbod met variatie
is belangrijk, maar waar zorg, rust en
liefde het allerbelangrijkste zijn. Zo
krijgt een baby de kans en de tijd om
daadwerkelijk te ontdekken en te zien
wat het zelf kan.

De wereld van een dreumes is open,
zonder angst. Genieten en het
ontdekken van alles wat het leven te
bieden heeft. 
 
Het gaat ons in het spel vooral om
het proces van ontdekken en ervaren;
we stellen niet het resultaat centraal.
We bouwen voort op waar het kind in
zijn ontwikkeling aan toe is. We geven
het de ruimte en bieden de
mogelijkheid en helpen om net een
stapje verder te komen. 

BABY'S 
0 TOT +/- 14 MAANDEN

OOG VOOR
ONTWIKKELING
K INDEREN  Z I JN  UN IEK  EN  ZO IS  HUN ONTWIKKEL ING

DREUMESEN 
14 MND TOT +/- 2,5 JR



PEUTERS +/- 2,5 TOT 4 JAAR

Peuters ontwikkelen zich tot onafhankelijke,
sociaal en veerkrachtige kleuters. 
Hen stimuleren en begeleiden in hun
oneindige mogelijkheden is belangrijk. 
 
In de afgelopen jaren hebben we daarom
onze Devi Kids Peuterschool ontwikkelt. We
focussen hierbij op de verdere natuurlijke
ontwikkeling van een kind en creëren een
natuurlijke overgang naar de basisschool.
Peuters worden begeleid bij het leren en
begrijpen van de wereld om hen heen -
en hoe belangrijk ze daarin zijn!

Op al onze locaties bieden we onze Devi Kids Peuterschool aan.
Deze is gericht vanuit de filosofie dat leren uitdagend, leuk  en
zinvol moet zijn voor een kind. De natuurlijke nieuwsgierigheid van
een kind wekt interesse in het leren. Die nieuwsgierigheid wordt
volledig gerespecteerd en kinderen worden aangemoedigd om
zijn/haar eigen pad te volgen.

DEVI KIDS PEUTERSCHOOL

Persoonlijke, sociale en
emotionele ontwikkeling
Praten en luisteren 
Onze wereld
Creatieve ontwikkeling
Cijfers, letters & woorden

FOCUS GEBIEDEN

Lichamelijke ontwikkeling
Fysieke gezondheid
Samen spelen
Zelfredzaamheid



Met 4 jaar gaan kinderen in Nederland naar het
basisonderwijs. Een grote overstap met nieuwe
indrukken en een andere leefomgeving. De jaren die
volgen staan voor ontdekken, leren en ontwikkelen.
Kinderen vormen een zelfbeeld en ervaren de morele
ontwikkeling. Ze worden geconfronteerd met de
behoefte om erbij te horen en geaccepteerd te
worden.
 
Bij Devi Kids buitenschoolse opvang staan sport, spel,
ontspanning en begeleiding centraal. Met een variatie
van activiteiten passend bij de leeftijd, dagen we de
kinderen uit tot bewegen, lachen en lief hebben.
Heerlijk vrij zijn om zo de wereld te mogen zien vanuit
hun eigen beleving.

SCHOOLKINDEREN - 4 TOT 12 JAAR

Verschillende sporten;
Techniek;
Bouwen met natuurlijke materialen;
Dansen;
Project gebaseerd leren, zoals planten, dieren
en ons zonnestelsel;
Creativiteit: tekenen,schilderen, knutselen etc;
Voeding;
Huiswerk begeleiding (op aanvraag);
Taallessen;
Cursussen, zoals wie ben ik, weerbaarheid.etc.

ACTIVITEITEN

SUMMER SCHOOL 

Onze summer school loopt gedurende de zomervakantie. We werken met
themaweken, waar elke week een ander thema centraal staat. Zo hebben we een
wereldweek, waar elke dag een ander werelddeel met de bijbehorende cultuur en
taal aan bod komt. We hebben een sportweek, waarin de kinderen de mogelijkheid
krijgen verschillende sporten te ontdekken. Middels leuke en leerzame activiteiten
maken we van de zomer een tijd van lachen, leren & leven vol met liefde.



Locatie Sonsbeeck is gelegen
aan de rand van het prachtige
Sonsbeeckpark in de wijk
Boeimeer. 
 
Wij bieden dagopvang voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar. De unieke locatie in het
park, zorgt voor een prachtige,
groene omgeving en de groepen
hebben toegang tot onze
natuurlijke buitentuin. Door de
grote raampartijen zijn we ook
binnen altijd een beetje buiten.

Locatie Ginneken is gelegen op
een verborgen plekje aan de
Prins Hendrikstraat. 
 
Ook hier bieden we dagopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
De locatie straalt veel rust en
warmte uit door het vele licht en
gebruik van natuurlijke
materialen. Via openslaande
deuren is er toegang tot een
avontuurlijke, ecologische en
ruime tuin waar alle leeftijden
elkaar kunnen ontmoeten.
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ONZE LOCATIES
KLE INSCHAL IG  VOL  MET  L I E FDE ,  NATUUR  &  CREAT IV I TE I T

Bernhardsingel 51, 
4811 SL Breda

076 532 44 98
sonsbeeck@devikids.com
Tijden: 07:00 tot 18:30 uur

 

Prins Hendrikstraat 107A, 
4835 PM, Breda
076 737 00 31

ginneken@devikids.com
Tijden: 07:00 tot 18:30 uur

 

SONSBEECK
K INDERDAGVERBL IJF  

 

GINNEKEN
K INDERDAGVERBL IJF

 

DEVIDEVI



Locatie Ruitersbosch is een
voormalig woonhuis met een

natuurlijke sfeer en grenst aan de
International School Breda. 

 
 

In nauwe samenwerking werken we
aan een geïntegreerd aanbod van

tweetalige kinderopvang (Engels en
Nederlands). Een prachtige binnen-
en buitenruimte, zwemlessen en de
mogelijkheid tot het gebruik van de
sportvelden en gymzalen, maakt dit
een unieke plek voor kinderen van

de leeftijd 0 tot 12 jaar.
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OPEN VANAF 1 MEI 2020

Mozartlaan 33, 
4837 EH, Breda
076 737 00 31

ruitersbosch@devikids.com
Tijden: 07:00 tot 18:30 uur

 

RUITERSBOSCH
K INDERDAGVERBL IJF ,  PEUTERSCHOOL &

 BU ITENSCHOOLSE OPVANG
 

DEVI



DEVI KIDS
https://www.devikids.com/

devi.kids

https://www.facebook.com/devikids.nl

https://www.devikids.com/
https://www.instagram.com/devi.kids/
https://www.facebook.com/devikids.nl

