
 

Wie zijn wij? 

 

Mam's biedt, vanuit jarenlange ervaring, professionele kinderopvang voor kinderen in de 

leeftijd vanaf 3 maanden tot 13 jaar. 

MAM's wordt gerealiseerd in ons huiselijke kinderdagverblijf en onze uitdagende buiten- en 
naschoolse opvangvoorziening aan de Jachtlaan 191-193 in Apeldoorn. 

Mam's biedt ervaringgerichte kinderopvang, waarin kinderen met liefde en vakkennis 

worden geprikkeld om zelf te “ervaren” en te “doen” in een met zorg ingerichte omgeving.  

MAM‟s heeft een samenwerking met de Victorschool.Samen geven we vorm aan een 
doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen 

MAM's specialisten zijn gastheer en gastvrouw en heten u van harte welkom! 

 

MAM’s Kinderopvang = kwaliteit in Kinderopvang.  

Dagelijks bieden wij een warme, passende speelomgeving voor kinderen, waarin ze met 

liefde en vakkennis worden begeleid. De kwaliteit die we bieden, geldt zowel voor de 

binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf en de BSO, als voor de pedagogische 

begeleiding. Onze opvang vormt een doorgaande lijn met uw opvoeding en is een 

uitbreiding/vergroting van de leefwereld van uw kind. 

Producten van MAM’s : 

 Hele dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Kinderen die van deze 

vorm van opvang gebruik maken gaan naar het MAM’s Kinderdagverblijf. 

 MAM’s NSO, naschoolseopvang. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van de 

basisschool in de leeftijd van 4 jaar tot ongeveer 12 jaar. Wanneer kinderen naar de 

middelbare school gaan stopt de NSO.  

 MAM‟s biedt zowel „s morgens vroeg MAM’s VSO, voorschoolseopvang, als MAM’s 
BSO, buitenschoolseopvang aan. 

 

MAM’s VSO: 

VSO staat voor voorschoolse opvang, dat wil zeggen dat kinderen voor school naar MAM‟s 

komen. De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als de basisschool aanvangt. Tijdens de 

VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te 
spelen. Als het tijd is, brengen de MAM‟s-specialisten de kinderen naar school. 

 



 
MAM’s BSO: 

BSO staat voor buitenschoolse opvang. Sommige organisaties gebruiken de afkorting NSO, 

dat staat voor naschoolse opvang. Onze buitenschoolse opvang vindt plaats na schooltijd en 

niet te vergeten in de schoolvakanties. Vandaar dat we liever de term “buitenschoolse 

opvang” gebruiken. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Het ene kind is moe en 

wil het liefst alleen zijn, de ander bruist van de energie. MAM‟s heeft een concept ontwikkeld 

waarbinnen elk kind aan zijn/haar trekken komt. De MAM‟s-specialisten weten inmiddels 

precies wat hun wensen zijn. Buitenschoolse opvang is een ander woord voor vrije tijd. En 

vrije tijd is leuk! MAM‟s BSO start wanneer de school waar het kind op zit uit gaat. MAM‟s 

haalt de kinderen uit school, indien nodig met de MAM‟sbus. 

 

Bijzondere samenwerking “MAM’s “en “Sint Victorschool” 

MAM‟s Kinderopvang heeft een samenwerking met de “Sint Victorschool” in Apeldoorn. Dit 

houdt in dat MAM‟s Kinderopvang voor de BSO en VSO aansluit op de openings-en 

sluitingstijden van de school. MAM‟s anticipeert ook op alle vrije dagen van de  

“Sint Victorschool" naast de 12 reguliere vakantieweken. Hierbij moet u denken aan 

studiedagen of incidentele vrije dagen van de school. 

 

Tot slot: 

Voor meer informatie en/of om uw kind aan te melden verwijzen wij u naar onze website: 
www.mamskinderopvang.nl 

 

Voor vragen en of persoonlijk contact kunt u mailen naar info@mamskinderopvang.nl of 
bellen met ons op telefoonnummer: 055-3550688 

 

Wij vinden het leuk u te ontmoeten! 

 

Namens het team van MAM‟s, 

Mariëlle Kuipers-de Kloet 
Directeur van MAM‟s Kinderopvang 
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