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Wat is KDC Sleeuwijk?
Kinderdagcentrum (KDC) Sleeuwijk is een locatie
voor jonge kinderen in de leeftijd van twee tot en met
zes jaar. Dit is een plek waar kinderen met een ontwikkelingsachterstand, handicap en/of autisme zich
in een veilige en duidelijke omgeving verder kunnen
ontwikkelen. Wat zo bijzonder is aan deze locatie is
dat er een nauwe samenwerking is met de reguliere basisschool (Burgemeester Verschoorschool), dat
in hetzelfde pand is gevestigd. De kinderen van het
KDC spelen (wanneer mogelijk) met de kleuters van
de basisschool. Ze gaan mee in de kring en doen verschillende activiteiten met elkaar, zoals buiten spelen.
Maar ook komen er met regelmaat kleuters spelen en
leren in onze groep! In een veilige, positieve leer- en
speelomgeving worden activiteiten aangeboden, zowel in de groep als individueel. We sluiten aan bij de
mogelijkheden van het kind, waardoor dat verder komt
in leren en ontdekken. Want spelenderwijs leren, dat
is belangrijk!Het team van ervaren begeleiders weet
hoe ze op methodische wijze een positieve en veilige
omgeving kunnen creëren. In deze omgeving krijgt
het kind die ondersteuning die het nodig heeft om
zich verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zijn er
ook andere disciplines in te schakelen als dat nodig is.
Zo is er regelmatig contact met een gedragskundige,
een fysiotherapeut, een logopediste en een teamarts.

KDC Sleeuwijk iets voor uw kind?
Heeft uw kind gespecialiseerde ondersteuning nodig? Heeft u een indicatie behandeling of begeleiding groep? Woont u in het Land van Heusden en
Altena? Neem vrijblijvend contact op met het Clientservicebureau van Syndion. We kunnen dan een afspraak maken zodat u een kijkje op de groep kunt
nemen. U kunt dan alle vragen stellen die u heeft.

Benieuwd naar ons KDC?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

