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Kids and Carrots is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in
Den Haag. Kids and Carrots biedt Kinderopvang van hoge
kwaliteit in verticale kleine groepen aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Kids and Carrots onderscheidt zich door haar unieke
pedagogische visie gebaseerd op de pedagogiek van onder
andere Reggio Emilia.
Onze kernwaarden zijn een positieve benadering, vrije expressie
en rust, regelmaat en reinheid. De locaties zijn ruim en
huiselijk ingericht met warme kleuren en natuurlijke,
duurzame materialen.
Door middel van buitenspelen, dansen, yoga, gym en letterlijk en
figuurlijk veel bewegingsruimte voor de kinderen, worden zij
optimaal gestimuleerd in hun fysieke ontwikkeling. Voeding speelt
daarbij ook een belangrijke rol. Er worden uitsluitend
biologische producten gebruikt, die vrij zijn
van toegevoegde suikers.
Door de dagelijkse beweging en de gezonde voeding draagt Kids
and Carrots bij aan gezonde kinderen die lekker in hun vel zitten
en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
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Wij vinden buitenspelen erg
belangrijk. Onze locaties hebben
daarom allemaal een grote tuin die
met zorg is ingericht met behoud
van de natuurlijke elementen.
Er wordt dagelijks buiten gespeeld.
Ook als het regent spelen wij buiten.

Wij werken uitsluitend met
biologische voedingsmiddelen en
bieden een home made, warme
lunch aan voorzien van verschillende
soorten verse, gestoomde groenten.
De kinderen leren op deze manier
de pure smaken van verschillende
producten kennen en krijgen
hierdoor voldoende, gezonde
brandstof binnen om heerlijk te
spelen, te groeien en te ontwikkelen.

Op de peutergroepen worden
bewust veel minder kinderen
geplaatst dan gebruikelijk is.
Hierdoor is er veel ruimte, tijd en
aandacht voor ieder individueel kind
en het volgen van zijn of haar
eigen ontwikkeling.

Kids and Carrots werkt met een
uitgebreid activiteitenaanbod.
Wekelijks worden op alle groepen
diverse workshops aangeboden,
zoals dans, yoga, muziek, gym en
kunst. Er is veel aandacht voor het
spelenderwijs stimuleren van de
verschillende ontwikkelingsgebieden.
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