
Komt u ook naar de officiële opening 
van kinderdagverblijf Rozenrood en 

kinderopvang Irene?
Vrijdag 20 september 2013

Biltstraat 337, 3572 AS Utrecht 
Vanaf 12.15 uur

U bent van harte welkom!



Meer weten?
Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Corrie de Wit, leidinggevende Cluster Oudwijk, 030-8200750 / c.dewit@ludens.nl 
Anke van Doorn, teamleider kinderopvang Irene, 06-10349368 / a.vandoorn@amerpoort.nl.

Op vrijdag 20 september openen Ludens, kinderdagverblijf Rozenrood en Amerpoort, kinderopvang Irene,
officieel hun nieuwe gebouw. Burgemeester Mr. Aleid Wolfsen gaat deze opening verrichten. 
Graag nodigen wij u uit om dit samen met ons te vieren en ons mooie pand te bekijken.

Programma
12.15 uur: Welkom met koffie en thee.
12.30 uur: Diverse toespraken.
13.00 uur: Officiële opening door de burgemeester.
13.15 uur: Drankje en hapje, voor de kinderen iets lekkers op de groep. 
14.00 uur: Einde van het officiële gedeelte.
14.30 uur: Start kinderfeest samen met ouders.
16.30 uur: Einde kinderfeest.

Kinderdagverblijf Rozenrood
In ons kinderdagverblijf werken we met kenmerken vanuit de antroposofie.
Het gebouw is ingericht met natuurlijke materialen en de groepen hebben
een warme huiselijke uitstraling. Belangrijke aandachtspunten zijn rust,
nabootsing, respect en zintuiglijke ontwikkeling. We vieren jaarfeesten 

en zingen liedjes die passen bij het seizoen of het ritme van de dag.  
Om  kinderen contact te laten maken met de seizoenen, gaan we elke dag
naar buiten. We eten biologisch en verbouwen onze eigen groenten. 

Een bijzonder kind verdient speciale aandacht
Kinderopvang Irene, onderdeel van Amerpoort, is er voor jonge kinderen
met een zorgvraag. Irene heeft drie groepen op twee locaties in Utrecht.
Groepen OLIFANT en BEER bieden dagopvang voor kinderen van 0-5 jaar
met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, een
 stoornis in het autistisch spectrum of waarvan de oorzaak van de ontwik -
kelingsachterstand (nog) niet duidelijk is. Therapeutische groep AAP, een
samenwerking tussen Kinderopvang Irene en revalidatiecentrum 
De Hoogstraat, biedt specialistische revalidatie en opvang aan peuters 
met een lichamelijke beperking. 


