De leeftijdsgroep 15 t/m 18 jaar
In deze groep wordt veel aandacht besteed aan
de sociale interactie met groepsgenoten en het
gezamenlijk (werk)leren. Elke drie maanden staat
het werken met een bepaald product centraal
(vilt, wol, kaarsen, appelmoes, enz.).
Na deze groep kunnen de kinderen doorstromen
naar de werkklas. Daar maken zij kennis met ver
schillende werkgebieden die op Midgard worden
aangeboden.

De Appelboom

De Appelboom

Kinderdagcentrum en buitenschoolse opvang

Kinderdagcentrum en buitenschoolse opvang

is gevestigd op Midgard, een instelling
waar vanuit de antroposofische visie
zorg wordt geboden aan mensen met
een beperking. Midgard is onderdeel
van de Raphaëlstichting, een zorg
aanbieder met diverse locaties in
Noord- en Zuid-Holland
Bezoekadres:
De Zon 16, 1747 EX Tuitjenhorn
Postadres:
Postbus 71, 1749 ZH Warmenhuizen
tel.: 0226-335533 (0226-393944)
info@midgard.nl
www.kdc-deappelboom.nl

Aanmelding, kennismaking en plaatsing
Ouders of verzorgers die overwegen hun kind, pupil
aan te melden kunnen voor een kennismakings
gesprek zelf een afspraak maken. In dit oriënterende
gesprek ontvangt u van ons een stroomschema van
de intakeprocedure. Wij zijn altijd bereid om uw vra
gen te beantwoorden en een eventuele rondleiding
te verzorgen. U bent van harte welkom. Bureau MEE
kan bij de intake ondersteuning bieden.

... ieder kind wil leren

Midgard

De Appelboom is een kinderdagcentrum voor
kinderen met een bijzondere zorgvraag.
Vanuit de antroposofische visie wordt er zorg
geboden aan kinderen t/m 18 jaar.
Door aan te sluiten bij hun talenten en
kwaliteiten stimuleren we kinderen in hun
ontwikkeling.

Bij de Appelboom bieden we een warme en veilige
omgeving. In de begeleiding maken we gebruik
van het ritme van de dag, de week en het jaar
en de leermomenten die het dagelijks leven ons
biedt.
Wij werken met een zorgplan waarin eventueel
therapieën opgenomen kunnen zijn. Door dit jaar
lijks te evalueren en bij te stellen, dragen we zorg
voor een optimaal dagprogramma.
De therapieën die we bieden zijn: fysiotherapie,
logopedie, ritmische massage, euritmie- en mu
ziektherapie.
Buitenschoolse opvang
Kinderen die speciaal onderwijs volgen in de
naaste omgeving kunnen bij ons terecht in de
buitenschoolse opvang. Ouders zorgen dan
zelf voor vervoer. De opvang heeft veelal een
(re-)creatief karakter.

Kinderen en begeleiders van een
groep zitten samen in een kring.
In versvorm wordt elk kind apart
begroet. Zo weet iedereen wie
er die dag is. Een schijnbaar
eenvoudige vraag als ‘welke
dag is het vandaag?’, eist van
sommige kinderen inspannende
concentratie. Wie het antwoord
al weet, wacht even om ook
anderen een kans te geven. Kinderen vertellen
over hun belevenissen thuis en tijdens de rit
naar het kinderdagcentrum.

In onze begeleiding richten we
ons op het ontwikkelen van de
mogelijkheden van de kinderen

Dagopvang
De leeftijdsgroep t/m 6 jaar
In deze groep staat het spelenderwijs zich ontwik
kelen voorop. En omdat het leven hierbij het grote
voorbeeld is, bieden wij de kinderen een huise
lijke situatie waarin allerlei dagelijkse handelingen
kunnen uitlokken tot nabootsing. We bakken
broodjes, maken soep, vegen, soppen, verzorgen
de planten, enz.
Via het spel kan het bewegen geoefend worden.
Niet alle kinderen kunnen even actief met dit
spelen meedoen. Bij sommigen zal de nadruk
vooral liggen op het ervaren van materie, het
ervaren van het eigen lijf en een basaal hanteren
van voorwerpen. Dit alles wordt doorweven met
liedjes, versjes en dans, al of niet begeleid door
muziekinstrumenten.
De leeftijdsgroepen 6 - 12 en 12 - 15
Voor de oudere kinderen hanteren we een thera
peutisch leerprogramma. Daarbij wordt het kind
ondanks zijn beperking aangesproken op een
manier die bij zijn of haar leeftijd past. We gaan
ervan uit dat ieder kind de wil heeft om te leren.
Het leerprogramma sluit aan bij het niveau en de
mogelijkheden van het kind. De ochtenden zijn
over het algemeen gevuld met activiteiten die
concentratie vergen en de middagen hebben een
meer kunstzinnig, creatief karakter.

