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Opieka nad dziećmi nie jest tylko dla mam i tatusiów! Oczywiście dzięki naszej 
dobrej opiece, rodzice mogą spokojnie iść do pracy lub na studia. Ale czy wiesz, 
że opieka nad dzieckiem ma również wiele zalet dla Twojego dziecka? 

1. Wspólna zabawa
Doświadczenia i umiejętności 
społeczne, takie jak budowanie  
przyjaźni, wspólna zabawa,  
szacunek dla innych i poznawanie 
różnych norm i wartości.

Dlatego opieka nad dziećmi
Nasza najlepsza piątka!

5. Naśladowanie
Dzieci są bardziej skłonne do naśla-
dowania innych dzieci niż dorosłych. 
W przedszkolu maluchy widzą, jak 
inni samodzielnie się ubierają lub 
siedzą schludnie przy stole. I same 
też będą próbowały to robić!

2. Rozmowy i liczenie
Czytanie na głos, śpiewanie  
piosenek, różne gry i zajęcia  
manualne: wszystkie te czynności 
sprzyjają rozwojowi języka, a dzięki 
grom dziecko uczy się liczyć.

4. Fajne ćwiczenia
Ćwiczenia i zabawy na świeżym 
powietrzu są zdrowe, zabawne i 
dobre dla zdolności motorycznych. 
W każdym miejscu jest wystarczają-
ca ilość materiałów sportowych, a w 
wielu miejscach są

3. Świat jest piękny
Dzięki pobytowi w przedszkolu, 
dzieci uczą się, że świat jest  
większy. Czują się bezpiecznie i  
nabywają śmiałość do poszukiwań. 
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Kim jest DAK  
kindercentra?

Serdeczna troska 
o Ciebie i Twoje 
dziecko

Ponad 100 lat 
jakości

Rozwój poprzez 
zabawę

Rodzice oceniają 
nas na 8.1!

Partner w rozwoju 
dziecka

W Twojej 
okolicy

DAK kindercentra oferuje profesjonal-
ną opiekę nad dziećmi w Hadze,  
Voorburgu i Rijswijk dla dzieci w wieku 
od 0 do 13 lat od ponad 100 lat. 

Wiemy, że dzieci są prawdziwymi 
odkrywcami. Poprzez zabawę odkry-
wają siebie i świat. Ich ukryte talenty, 
inne pomysły i nowe smaki.

Bardzo ważne jest właściwe prowad-
zenie. Z przyjemnością i szacunkiem 
dla własnego tempa i pomysłów. W 
DAK-u każde dziecko otrzymuje wiele 
ciepłej i osobistej uwagi. 

Mamy oko na wszystkie dzieci i ich 
drogę rozwoju przez życie.

Mamy jedną jasną wizję pedagogic-
zną  i stale szkolimy naszych pracow-
ników, aby się do niej stosowali.

Lubimy też kontaktować się z rodzica-
mi, aby dowiedzieć się, czego potrze-
buje ich dziecko. Dzięki temu możesz 
iść spokojnie do pracy lub na studia. A 
one mają dobry start na resztę życia...



0404

“On się tak dużo uczy!”
Bregje, mama Aidena

“Ponieważ oboje z mężem pracujemy, zaczęliś-
my szukać opieki nad dziećmi. Szybko przeko-
naliśmy się, że to znacznie więcej niż “opieka 

nad dzieckiem”. Właściwie Aiden jest już w szko-
le, bo tak dużo się uczy! Wiemy też dokładnie, 

jakie działania wykonuje i kiedy, ponieważ jako 
rodzice jesteśmy w to zaangażowani codziennie 
i możemy zapytać o wszystko, także o sprawy 
domowe. To nasze pierwsze dziecko, więc to 

bardzo miłe.”

DAK
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Odkryj nasze usługi opieki

Żłobek   
• od 0 do 4 lat
W żłobku oferujemy ciepłe środo-
wisko, w którym dzieci odkrywają 
siebie i otaczający je świat. Tak jak w 
domu, trzymamy się rytmu Twojego 
dziecka. Z wiekiem stopniowo pr-
zestawiamy się na rytm maluchów i 
przedszkolaków. Dzieci mają wtedy 
wyznaczone godziny w ciągu dnia, 
kiedy razem jedzą, śpią i bawią się. 

Przedszkole   
• od 2 do 4 lat
Czy uważasz, że ważne jest, aby 
Twój maluch był przygotowany do 
szkoły i zaczął ćwiczyć umiejętności 
społeczne? Przedszkole to najlepszy 
sposób na zabawę z innymi,  
wspólną naukę i przyzwyczajenie się 
do rytmu szkoły podstawowej.   

PS: Czy wiesz, że prawie wszyscy 
rodzice mają prawo do dopłaty do 
kosztów opieki nad maluchem od 2,5 
roku życia? To jest wspaniałe! Więcej 
informacji na ten temat można  
znaleźć w ulotce VE dotyczącej Edu-
kacji Wczesnoszkolnej (VE). 
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Edukacja wczesnoszkolna (VE)
W wielu żłobkach i przedszkolach 
oferujemy edukację wczesnoszkol-
ną. Dzięki temu Twoje dziecko będ-
zie miało najlepszy start w szkole 
podstawowej. Przeczytaj naszą ulotkę 
VE, aby uzyskać więcej informacji.

Pozaszkolna opieka nad dziećmi  
• od 4 do 13 lat
Co może być milszego niż miękka 
kanapa, na której można się wygod-
nie ułożyć po ciężkim dniu w szkole? 
No i oczywiście przyjaciele, z który-
mi można przeżyć różne ekscytujące 
przygody! Nasze usługi opieki  
pozaszkolnej odpowiadają potr-
zebom dzieci w wieku szkolnym. 
Ciepłe gniazdo, pełne wyzwań 
środowisko, ale przede wszystkim 
mnóstwo zabawy!  

DAK
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Koszty opieki nad dziećmi

Dokładny koszt opieki nad dziećmi 
różni się w zależności od rodziny i 
sytuacji. Ponadto większość  
rodziców ma prawo do zasiłku z 
tytułu opieki nad dzieckiem. 

To, ile zasiłku otrzymasz i ile  
ostatecznie zapłacisz, zależy od kilku 
czynników. Na przykład, liczba  
godzin spędzanych przez dziecko w  
przedszkolu każdego miesiąca,  
stawka godzinowa w wybranym  
przedszkolu oraz dochód rodziny. 

Narzędzie do obliczeń
Czy chcesz wiedzieć, ile kosztuje 
opieka nad dziećmi w Twojej sytuac-
ji? Skorzystaj z naszego poręcznego 
narzędzia do obliczeń. Dzięki niemu 
możesz szybko i łatwo obliczyć sza-
cunkowe miesięczne koszty opieki 
nad dziećmi. Wejdź na stronę  
www.dakkindercentra.nl/kosten/
rekentool/

Bardziej przystępne niż myślisz! 
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“Cudownie na dworze”
Sarinka, mama Sary

“ Bardzo mi się podoba, że Sara codziennie 
bawi się na dworze! Uwielbia przyrodniczy 

plac zabaw, bo to tak, jakby naprawdę bawiła 
się na łonie natury. Może chodzić po mostach, 
bawić się z wodą, budować domki i piec ciasta 

w piaskownicy.”
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“Ona właściwie je teraz wszystko!
Stefana, mama Jadwigi 

“Kiedyś bardzo trudno było namówić  
Jadwigę do jedzenia warzyw, ale dzięki 

wskazówkom z przedszkola je teraz wszyst-
ko, a nawet chętnie próbuje nowych rzeczy. 
Bardzo podoba mi się, jak wszystkie dzieci 

wspólnie nakrywają do stołu, śpiewają i 
zdrowo się odżywiają.”
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Zapisy
Online lub przez telefon

Bezpłatne zapisy
Zapisy do DAK kindercentra są 
bezpłatne i można ich dokonać za 
pośrednictwem strony internetowej 
lub dzwoniąc do naszego Działu 
Doradztwa dla Klientów  
(088 750 91 10). 

Masz ochotę najpierw poczuć  
atmosferę? Oczywiście bardzo  
serdecznie zapraszamy! Wejdź  
zatem na stronę: 
www.dakkindercentra.nl/ 
rondleiding-aanvragen/  

Ośrodki opieki nad dziećmi mogą 
mieć listę oczekujących. Dlatego 
zalecamy jak najszybsze zapisanie 
dziecka. Byłoby oczywiście przykro, 
gdyby dziecko nie mogło  
uczestniczyć w zajęciach w  
preferowanym przez Ciebie miejscu. 

Warto wiedzieć
Po dokonaniu zapisu, nasz Dział Do-
radztwa dla Klientów skontaktuje się 
z Tobą tak szybko, jak to możliwe, 
aby omówić wszystkie szczegóły.
Cieszymy się, że możemy powitać 
Ciebie i Twoje dziecko w jednym z 
naszych ośrodków!

DAK



Nasze lokalizacje
Zawsze w pobliżu!
Interesuje Cię jedna z naszych lokalizacji? Przyjdź i poczuj atmosferę lub najpierw 
zajrzyj na naszą stronę internetową pod adresem:  
www.dakkindercentra.nl/locaties/

DAK 11
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Doświadcz najpiękniejszych 
chwil na własnej skórze!
Każdego dnia Twoje dziecko uczy się i odkrywa nowe rzeczy. Te magiczne chwi-
le zawsze wywołują uśmiech na naszych twarzach. Dzięki portalowi dla rodziców 
(aplikacja i portal internetowy) oraz naszym mediom społecznościowym, możemy 
dzielić się z Tobą tymi pięknymi chwilami podczas Twojego dnia pracy.

Śledź nas również na portalach społecznościowych, 
gdzie znajdziesz wiele przydatnych wskazówek i 

zabawnych faktów!

DAK
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