
Kinderopvang PetitPetit 
Wanneer uw kind naar basisschool de Willibrordus gaat en u gebruik wilt maken van 

buitenschoolse opvang (BSO) of opvang voor schooltijd (VSO), dan bieden de 

Willibrordus en PetitPetit u gezamenlijk een mooie kans. PetitPetit heeft een 

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang locaties in Breukelen en de BSO PetitPetit 

Willibrordus is gevestigd in basisschool Willibrordus. Door deze mooie samenwerking kan 

uw kind na schooltijd zo doorlopen naar de buitenschoolse opvang.  

Graag stellen wij ons aan u voor: 

PetitPetit verzorgt kinderopvang van kinderen van 0 t/m 12 jaar in Breukelen.  

PetitPetit biedt een veilige plek voor uw kind met een informele en een huiselijke sfeer. 

Een omgeving waar vertrouwen en plezier er voor zorgen dat uw kind zich optimaal kan 

ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt begeleid onze pedagogische medewerkers. Het 

allerbelangrijkste vinden wij dat uw kind plezier heeft en ervaringen opdoet en zich kan 

ontwikkelen. 

Wij hebben een kinderdagverblijf PetitPetit (Heycoplaan 15), kinderdagverblijf 

peuteropvang PetitPetit Regenboog voor kinderen vanaf 3 jaar (Heycoplaan 13) en twee 

buitenschoolse opvang locaties BSO PetitPetit Willibrordus (Gerard Splinter van 

Ruwiellaan 1) en BSO PetitPetit Regenboog (Heycoplaan 13) in Breukelen. De 

peuteropvang en de BSO zijn gevestigd in de gelijknamige basisscholen.  

De BSO opvang is ook te combineren met onze zwemBSO, waardoor de kinderen hun 

zwemdiploma’s kunnen halen onder BSO-tijd in zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen. Ook 

bieden wij Voorschoolse opvang (VSO) vanaf 07.30 uur en opvang tijdens de 

schoolvakantie en roostervrije dagen voor uw kind(eren). We hebben een mooi 

gevarieerd activiteitenprogramma en maken veel uitstapjes met de kinderen.  

BSO PetitPetit Willibrordus 

Door een samenwerking tussen basisschool Willibrordus en PetitPetit maken we gebruik 

van het toneellokaal van de basisschool. Deze fantasierijke omgeving biedt kinderen 

volop de mogelijkheid om lekker te spelen. Ook maken we gebruik van de gymzaal van 

de basisschool en de aula met het grote toneel. Op het mooie plein spelen de kinderen 

lekker buiten.  

BSO PetitPetit Regenboog 

Door de samenwerking tussen basisschool de Regenboog en PetitPetit, maken we gebruik 

van ruimtes in de basisschool. De oudste kinderen hebben opvang in een eigen lokaal op 

de eerste verdieping. De kinderen van de middenbouw groep worden in de aula 

opgevangen. PetitPetit biedt voor iedere groep leeftijdsgerichte activiteiten aan. Ook 

maken wij gebruik van de gymzaal in de school en van de ruime pleinen om lekker buiten 

te spelen. Iedere dag worden er activiteiten aangeboden waaraan de kinderen kunnen 

deelnemen, natuurlijk hebben zij ook de mogelijkheid om zelfstandig iets te ondernemen. 

Pedagogische visie 

PetitPetit heeft een pedagoge in huis die aandacht heeft voor de pedagogische kwaliteit 

van onze kinderopvang. Ook werken wij met pedagogisch specialisten op locatie. Samen 

met de medewerkers wordt er gekeken naar hun eigen handelen zodat zij kunnen 

groeien in hun kwaliteiten. Daarmee zorgt PetitPetit voor een veilige, gezonde en 

uitdagende opvang. Op deze manier zorgen wij voor de beste kwaliteit opvang. Dat 

gunnen wij onze kinderen op PetitPetit! 

PetitPetit onderscheidt zich door: 

https://petitpetit.nl/kinderopvang-kinderdagverblijf-breukelen-0-4-jaar/locatie-kinderdagverblijf-petitpetit
https://petitpetit.nl/kinderopvang-kinderdagverblijf-breukelen-0-4-jaar/locatie-kinderdagverblijf-petitpetit-peuteropvang
https://petitpetit.nl/kinderopvang-kinderdagverblijf-breukelen-0-4-jaar/locatie-kinderdagverblijf-petitpetit-peuteropvang
https://petitpetit.nl/kinderopvang-buitenschoolse-opvang-breukelen-4-12-jaar/locatie-bso-petitpetit-willibrordus
https://petitpetit.nl/kinderopvang-buitenschoolse-opvang-breukelen-4-12-jaar/locatie-bso-petitpetit-regenboog
https://petitpetit.nl/kinderopvang-buitenschoolse-opvang-breukelen-4-12-jaar/zwembso
https://petitpetit.nl/kinderopvang-buitenschoolse-opvang-breukelen-4-12-jaar/opvang-voor-schooltijd-vso
https://petitpetit.nl/informatie/pedagoge-georgette-boehmer


 Kinderopvang van hoogstaande kwaliteit voor een vriendelijk tarief. 

 Kleinschalige opvanglocaties. 

 Ontwikkelingsgerichte opvang op het kinderdagverblijf. Wij werken met een VE 

(Voorschoolse educatie) methode Piramide. 

 Professioneel, vertrouwde medewerkers met oog voor ontwikkeling en individuele 

aandacht. 

 Begeleiding door eigen pedagoge en pedagogisch specialist. 

 Bewust voedingsbeleid. 

 Volledig verzorgde voorbereiding op de basisschool bij KDV. 

 Ouder app, met dagelijkse update en foto’s. 

 

Nadere kennismaking 

Enthousiast geworden? Interesse in een rondleiding? Dan kun je een via de website een 

rondleiding aanvragen, snel jouw netto opvangkosten berekenen en/of inschrijven. 

Voor vragen kun je ons bereiken via: 

e-mail: info@petitpetit.nl 

tel. 0346 264226 

Esther Graaskamp is locatiemanager van PetitPetit. 

https://petitpetit.nl/informatie/rondleiding
https://petitpetit.nl/informatie/tarieven
https://petitpetit.nl/informatie/inschrijven
mailto:info@petitpetit.nl

