
Hoi, wij zijn Mundo!

Veel plezier maken, buiten spelen en de wereld ontdekken: dat doen kinderen van 
0 tot 12 jaar bij Stichting Kinderopvang Mundo. Al 40 jaar bieden we hele goede en 
leuke opvang aan. We worden graag vies, kleuren niet binnen de lijntjes, eten heerlijk 
en gezond en zijn dol op de natuur. Mundo zorgt ervoor dat ouders met een gerust 
hart naar het werk kunnen en dat de kinderen een geweldige dag beleven. 
Buitenspelen vinden we heel belangrijk. Zowel in de buurt als in onze natuurtuinen. 
Het Mundo Activiteitenteam bezoekt al onze vestigingen regelmatig voor bijzondere 
uitstapjes en activiteiten op het gebied van sport & spel, natuur en kunst. 

Stichting Kinderopvang Mundo biedt hele dag, voor- tussen en naschoolse opvang in 
Schiedam, Rotterdam, Spijkenisse, Ridderkerk en Barendrecht; zowel op ‘eigen 
locaties’ als in diverse basisscholen. Bij Kinderopvang Mundo werken we 
ontwikkelingsgericht en alleen met gediplomeerde medewerkers. Ook de inspectie 
heeft al onze locaties goed beoordeeld. 

Ontdek 
de wereld 
van Mundo
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Geen enkele kinderopvang kan de liefde van een papa, mama, opa of oma 
vervangen. Want niemand houdt natuurlijk meer van uw kindje dan uzelf. Maar we 
kunnen u wel beloven dat we bij Mundo ook een beetje van uw zoon of dochter gaan 
houden en vooral dat we er iedere dag iets moois van maken. We nemen alle tijd om 
te spelen, kroelen, eten en om te verzorgen. U hoeft zich geen zorgen te maken of er 
bij Mundo wel voldoende aandacht, zorg en liefde is voor uw kroost. We hebben alle 
aandacht voor vallen, opstaan, troosten en plezier maken. We zorgen voor een 
emotioneel veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving met professionele 
opvoeders waardoor uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

We nemen ook graag de tijd om u en uw kindje te leren kennen. Samen met u kijken 
we hoe we de opvang het beste aan kunnen laten sluiten op uw opvoeding en gezin. 
Omdat we een aanvullend onderdeel willen zijn in de opvoeding van uw kind hebben 
we uw mening en advies hard nodig. U kunt daarentegen ook altijd bij ons terecht. 
Misschien wilt u tips voor activiteiten die u zelf kunt ondernemen met uw kindje of 
eens van gedachten wisselen over bijvoorbeeld slaapproblemen. Onze ervaren 
medewerkers zijn door de wol gewassen en voorzien u graag van tips en advies.

Kinderdagverblijf
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Mundo’s 
KDV interieur

Kinderdagverblijf
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NaturalisSurfenBoomklimcursus

Boksles
Vissen zoeken
in Stellendam

Sport en spel voor 
het gezin: opa & 
oma-, papa- & 
mamadagen, 

Speurneuzen Peuterdans

Mundo’s 
Activiteitenteam
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Mundo’s 
Natuurtuinen
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Mundo’s BSO
Keukenconcept
Keukenconcept

Buitenschoolse
opvang
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Buitenschoolse
opvang

Atelierconcept
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Buitenschoolse
opvang

Theaterconcept
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Buitenschoolse
opvang

Oma’s 
woonkamer
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Vanaf 7:00 uur tot en met aanvang school
Mundo ontvangt de kinderen aan de ontbijttafel. Ouders mogen ook 
(gratis) deelnemen aan het ontbijt en / of een lekkere kop koffie voor 
onderweg naar het werk meenemen. Na het ontbijt kunnen de 
kinderen nog even lekker spelen of rustig wakker worden met een 
boekje erbij.

Samen sterk  
voor kinderen!BSO: voorschoolse 
opvang
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Naschoolse opvang 
Vanaf einde schooltijd
Na schooltijd neemt Mundo de zorg van de kinderen over van de 
leerkrachten. We ondernemen leuke activiteiten samen met de 
kinderen totdat een van de ouders het kind komt ophalen. 

BSO: naschoolse 
opvang
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Tijdens de schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties vangt Mundo de BSO kinderen die 
hiervoor zijn aangemeld op. Mundo’s Activiteitenteam organiseert een 
speciaal vakantieprogramma waarin ‘natuurbeleving’, ‘sport en spel’ 
en ‘kunst en cultuur’ centraal staan. De vakantieopvang wordt door 
zowel kinderen als ouders als een meerwaarde gezien.

Vakantie opvang
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Tijdens de grote pauze
Kinderen die deelnemen aan de tussenschoolse opvang krijgen een 
lekkere boterham, drinken en fruit. Er wordt met elkaar geluncht aan 
een gedekte tafel. 

De Mundo collega die de voorschoolse en/of buitenschoolse opvang 
organiseert zal ook de tussenschoolse opvang coördineren. Samen 
met de vrijwillige ouders draagt hij/zij zorg voor een leuke pauze 
tussen de schooltijden. 

Indien nodig of wenselijk zal Mundo de vrijwilligers ondersteunen en 
voorzien van tips. Mundo geeft de officieel erkende opleiding 
‘Buitencoach’. 

Tussen schoolse
opvang
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Meer informatie?
www.kinderopvangmundo.nl

www.kinderopvangmundo.nl

Ontdek
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