
Peuteropvang Droomkwarts en 
BSO Aventurijn Plusopvang
Gevestigd in de basisschool Lombardia

Spelen 
zoals je 

wilt

Gepast onderwijs én opvang onder één dak. Dankzij Stichting GroeiBriljant en 
basisschool Lombardia vindt u dat in Lombardijen. Bij peuteropvang Droomkwarts 
bereiden wij uw kind al spelend voor op de basisschool. En bij BSO Aventurijn 
Plusopvang vangen wij kinderen op die net wat extra aandacht nodig hebben.  

www.stichting-groeibriljant.nl

21
-0
11
7/
21
-0
7-
30

www.stichting-groeibriljant.nl

Peuteropvang Droomkwarts en BSO Aventurijn 
Molièreweg 629A, 3076 GE Rotterdam

Inschrijven of meer weten? 
Wilt u meer informatie over peuteropvang Droomkwarts en BSO Aventurijn? 
Of heeft u vragen over de opvangmogelijkheden? Kijk op onze website. Hier 
vindt u ook meer informatie over onze tarieven. U mag natuurlijk ook bellen, 
010 483 28 00 of mailen naar klantcontact@stichting-groeibriljant.nl.
Onze collega’s van de afdeling Klantcontact & Advies helpen u graag.  



Voorschoolse Educatie: opstap naar de basischool. 
Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil ontdekken. 
Op peuteropvang Droomkwarts kan dat. Zo went uw kind aan een nieuwe 
omgeving en leert het omgaan met andere peuters. Uw kind wordt zelfstandiger 
en krijgt meer zelfvertrouwen. Zo bereiden wij uw peuter al spelend voor op de 
basisschool. En wordt de overgang naar groep 1 straks makkelijker. 

Wat biedt peuteropvang Droomkwarts?
Op peuteropvang Droomkwarts bieden wij Voorschoolse Educatie (VE) aan. 
Dat betekent dat uw peuter bij ons leert. Maar niet vanuit de schoolbanken. 
Leren door te doen! Met spelletjes, 
leuk speelgoed en al zingend werken 
we aan vier ontwikkelingsgebieden: 
taal, rekenprikkels, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en motoriek. Zowel 
fijn als grof. Dat doen we in een vast 
ritme. En ieder kind leer in zijn eigen 
tempo.

Plusopvang: extra aandacht
Niet bij alle kinderen gaat opgroeien vanzelf of verloopt de ontwikkeling zoals 
verwacht. Onze plusopvang is een fijn en passend alternatief waar we die extra 
zorg voor uw kind kunnen bieden. Om extra rust te creëren, komen we eerst met 
alle kinderen bij elkaar aan tafel. We maken afspraken met wat, met wie en waar 
ze willen spelen. Toe aan iets anders? Dan ruimen we netjes op en maken aan 
tafel nieuwe afspraken. Duidelijk rust en structuur.

Wat biedt BSO Aventurijn?
Op iedere groep een speciaal geschoolde hbo’er en mbo’er. BSO plus en speciaal 
onderwijs onder  één dak: de leerlingen van Lombardia hoeven niet meer naar 
een andere plek. Een gestructureerd programma met een vaste dagindeling. 
Visueel gemaakt met pictogram-
men. Uw kind stimuleren we op alle 
ontwikkelingsgebieden. In intensieve 
samenwerking met u als ouder.

Peuteropvang Droomkwarts

Buitenschoolse opvang Aventurijn

Openingstijden
Maandag dinsdag, donderdag en 

vrijdag: 08.40 – 14.00 uur

Woensdag: 08.40 – 11.40 uur. 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 14.00 – 18.30 uur

In schoolvakantie 07.30 – 18.30 uur

Opvang die 
past bij uw 

kind

Naast basisschool Lombardia vangen wij ook kinderen van basisschool De Wilgen 
op. Samen met school kijken we hoe de kinderen naar de locatie komen. Het kan 
zijn dat kinderen door hun ouders of door een taxi worden gebracht. Samen met 
u kijken we naar de mogelijkheden. Interesse? Neem contact op met de locatie-
manager op 06 50 83 94 91 of met onze collega’s van de afdeling Klantcontact & 
Advies, via 010 483 28 00 of klantcontact@stichting-groeibriljant.nl.


