
Richtlijnen MOOVZ KidzCorner 

Bij MOOVZ maken wij gebruik van een KidzCorner zodat moeders en oppasoma’s zorgeloos kunnen 
sporten terwijl er professionele begeleiding aanwezig is die de kleine MOOVZ Members vermaakt. De 
Kidz vanaf 0 jaar t/m 4 jaar zijn van harte welkom om bij ons met andere leeftijdsgenootjes te spelen!  

Volgens de BKR (beroepskracht-kindratio) van de kinderopvang mag er één beroepskracht in de 
categorie 0 t/m 4 jaar 5 kinderen opvangen. De groepsruimte is geschikt voor 4 kidz. We zijn ons 
ervan bewust dat we niet de ruimte hebben om dezelfde zorg te bieden tot een andere 
kinderopvang, vandaar dat wij geen hapjes en flesjes geven tijdens de opvang en de moeders 
verzoeken om de kidz eerst te laten plassen voordat ze bij ons op de groep komen.  

MOOVZ staat bekend om de ‘Personal Touch’ en dit voeren wij ook uit bij de KidzCorner. Om goede 
zorg te bieden aan de aanwezige kidz kijken wij naar hen wat zij nodig hebben op andere 
zorgvlakken; bijvoorbeeld in een activiteit, een heerlijk één op één momentje met eventueel een 
boekje of juist lekker gezamenlijk spelen. Door verschillende spelmaterialen leren ze bij MOOVZ ook 
spelenderwijs wat natuurlijk altijd goed is voor de ontwikkeling van het kind.  

Wij zijn vanaf 09:00 uur tot 13:00 uur geopend. KidzCorner heeft 2 tijdsblokken: 09:00 tot 11:00 uur 
en 11:00 tot 13:00 uur. Dat betekent 8 kidz die kunnen komen spelen! 

Wij verzoeken de moeders (of oma’s) minimaal 48 uur van tevoren te reserveren met hun eigen 
naam. Neem je meer dan 1 kleine mee, Whatsapp dit dan naar 0570597862. Als je toch geen gebruik 
wilt maken van de KidzCorner, meld je dan z.s.m. af doch uiterlijk maximaal 24 uur van tevoren. Zijn 
er dringende redenen waardoor je binnen 24 uur niet kunt, bel dan naar 0570597862.  

MOOVZ KidzCorner huisregels  

- In verband met de ruimte verzoeken wij je om je en je kleine zo vroeg mogelijk van tevoren 
aan te melden. Neem je meerdere kidz mee, dan vinden wij dat zeker gezellig. Stuur tijdens 
je boeking gelijk een Appje naar 0570597862 en geef aan dat je voor een tweede kind wenst 
te boeken 

- De zindelijke kleine kidz dienen eerst even met mama of oma te plassen voordat ze de 
KidzCorner in gaan 

- Ongelukjes zitten in een klein hoekje, dus neem wat reservekleding mee zodat indien nodig 
de kleine omgekleed kan worden  

- Je kunt uitsluitend gebruik maken van de KidzCorner als je zelf aan het sporten bent 
- Het tijdsblok die je gereserveerd hebt zijn speciaal voor je kidz vrijgehouden. Probeer in de 

gereserveerde 2 uur te komen, zodat de kidz van het volgende tijdblok ook op tijd kunnen 
komen spelen 

- Tijdens de Try-out willen we vragen om nog eigen luiers mee te nemen 
 

Wij hopen dat de KidzCorner een mooie service is voor de Members die er graag gebruik van willen 
maken en daardoor toch lekker hun workout kunnen doen.  

 

 


