
De Oase is een wettelijk 
erkende Kinderopvang 
Door Ouders (KDO) 

Dat betekent dat we samen met 
 andere ouders zorgdragen voor  
een goede, vertrouwde en veilige 
opvang voor onze kinderen. 

Op een mooie plek in het hart van 
Rivierenwijk doen we alles wat 
pedagogisch medewerkers op een 
reguliere opvang ook doen: spelen, 
voorlezen, samen eten, zingen, 
 kinderen naar bed brengen, troosten 
en verzorgen. 

De Oase is ook nog eens heel 
 betaalbaar en het is gewoon 
 mogelijk om kinderopvangtoeslag 
aan te vragen.

Waarom de Oase  
de beste keuze is  
voor kind en ouder: 

Direct betrokken bij  
de opvang van je kinderen en  
hun sociale ontwikkeling
Grote en lichte locatie;  
160m2 speelruimte en  
twee  ruime slaapkamers
Kleine groepen; maximaal  
elf kinderen per dag
Betaalbaar alternatief voor 
 reguliere opvang (€ 3,45 p/u) en 
kinderopvangtoeslag mogelijk

“Ik merk dat mijn kinderen écht 
gezien en getroost worden en 
zichzelf kunnen zijn. Dat vind ik  
een heel fijn gevoel.”



Ouders Lisa en Guus 
over de Oase

“Wij waren aanvankelijk gestart bij 
een regulier kinderdagverblijf, maar 
misten daar betrokkenheid bij het 
 opgroeien van onze dochter  Maeve. 
Dit en veel meer hebben we 
 gevonden bij de Oase. Het is een 
fijne en gezellige plek, waar echt 
aandacht voor de kinderen is. De 
gezinnen  kunnen op elkaar bouwen 
en leren van elkaars verschillen. 

En het belangrijkste: Maeve is er  
op haar plek, voelt zich vertrouwd  
en is dolenthousiast als ze weer 
naar de Oase mag.”

KDO de Oase
Noordzeestraat 20
3522 PK Utrecht
www.kdv-oase.nl

Ben je nieuwsgierig geworden 
naar de Oase? Ga dan naar  
www.kdv-oase.nl en meld je aan 
voor een kennismaking en rondleiding. 

Hoe werkt meedoen 
aan de Oase? 

De Oase is maandag tot en met 
 vrijdag open van 08:00 tot 18:00.  
We delen elke dag op in twee delen. 
Om deel te nemen moet een ouder 
een vast dagdeel per week ‘draaien’, 
zorgen voor elkaars kinderen dus.  
In ruil daarvoor mag je jouw kind  
twee hele dagen brengen. 

Omdat er bij het runnen van een 
kinderdagverblijf meer komt  kijken, 
neemt tenminste een van de 
 ouders deel aan een  commissie. 
Denk aan de intake van nieuwe 
 gezinnen, het bedenken van  
leuke thema’s voor de kinderen  
of de financiële  administratie.


