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Ontdek je talenten

Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar onze site.
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Na het 18e levensjaar zijn er voor de
kinderen doorgroeimogelijkheden
naar de werkplaatsen van Studio
Rozemarijn op het Spijkerboorpad.

Schipholweg
Rozemarijn Santé
winkel
Venkelstraat 30a

Engelandlaan

Naschoolse opvang
Rozemarijn biedt ook naschoolse
opvang, ambulante begeleiding voor
het kind en voor ouders, zaterdagclub
en woensdagmiddagclub waar kinderen kunnen aansluiten om gezellig te
komen spelen. Op een locatie vlakbij
is ook een woon- en logeerhuis gevestigd.
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Kinderdagcentrum Rozemarijn
Rozemarijn is een kinderdagcentrum voor kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking.
In de visie van Rozemarijn gaan we
uit van de mogelijkheden die het
kind heeft. Ieder kind heeft talenten
en kwaliteiten en de wil om zich te
ontwikkelen. Dat proberen we zo
goed mogelijk te ondersteunen en
zichtbaar te maken.
Op het kinderdagcentrum leren we

samen en maken we samen plezier
door verschillende activiteiten aan
te bieden, bijvoorbeeld: zwemmen,
muziek, koken en bakken, vilten,
werken in de tuin, markt bezoeken,
rondje met de huifkar, schilderen,
tekenen, hammam, toneel, bewegen
in de hal, wandelen en elke vrijdag
een gezamenlijke weekafsluiting
waarin we liedjes zingen. Bij Rozemarijn vieren we uitgebreid de jaarfeesten uit verschillende culturen.

Leerprogramma
Het kinderdagcentrum biedt een
therapeutisch leerprogramma voor
kinderen van 0-18 jaar.
Onze groepen bestaan uit zes à zeven kinderen met twee begeleiders.
De begeleiders krijgen ondersteuning van stagiaires en/of vrijwilligers.
Naast alle activiteiten is er voor
elk kind ook ruimte voor diverse

therapieën, zoals fysiotherapie,
muziektherapie, logopedie en inwrijvingen.
Verder zijn er een orthopedagoog,
ergotherapeut, antroposofisch verpleegkundige en een kunstzinnige
therapeut beschikbaar.
Kinderdagcentrum Rozemarijn
is vijf dagen in de week open van
9.00-15.15 uur, ook in de schoolvakanties.

