
 KomKids is voor mij…..
 

Reacties van kinderen 
 

 Leuk om bij te spelen en plezier hebben 
 Dat je met je vriendjes en vriendinnetjes kan spelen 

 Gymmen, sporten en buiten spelen 
 De juffen zijn lief 

 Veel vrijheid om te spelen 
 Iedereen is behulpzaam voor elkaar 

 Iedereen speelt met elkaar 
 Lekker buiten spelen 

 Gezond eten en drinken 
 Spelen in de game room 

 Dat je geschminkt kan worden! 
 Lekker buiten spelen 

 Boekjes kijken 
 Koekjes bakken en opeten 

 In de berenhol spelen 
 Knutselen 

 Dat je kan eten en drinken 
 Eierkoekjes versieren 

 Dat je naar de gymzaal kan en daar spelen 
 Kan stopdansen 

 Spelen op het grote plein met mijn vrienden 
 Met de Kapla mooie torens bouwen 

 Leuke boeken lezen 
 Een leuke plek om met kinderen te spelen,  

en ik heb leuke juffen. 
 Grappig en lollig 

 Een leuke speelplek 
 Leuk en soms te leuk, en een hele leuke plek 

 Een BSO die ik leuk vind. We hebben veel plezier 
 Ik kan leuk spelen en het is gezellig 
 Soms leuk, soms een beetje saai 

 Ik heb het hier naar mijn zin 
 Ik speel graag met de auto’s 

 Ik speel daar gezellig met mijn vriend 
 Leuke kinderen, leuke opvang, leuke juffen, leuke spullen 

 Gezellig 
 Ik vind buiten spelen leuk 

 Een plek waar ik gezellig kan spelen en leuke dingen kan doen 
 Samen te zijn met mijn vrienden en leuke dingen leren 

 Knutselen is leuk!! (knutsel atelier) 
 Spelen op de voetbaltafel 

 De juf is Cool!! 
 Gymen in de gymzaal = Tof!! 

 Voetballen!! 
 Koken = Leuk!! 

 Leuke dingen doen met de juf. 
 Samen met vriendin kleien 

 
 
 
 
 
 

 

Reacties van ouders 

 

 Komkids is voor mij de organisatie die ik overal tegenkom in 

Schiedam. 

 KomKids sprong er voor ons uit qua gebouw, ontvangst, 
informatievoorziening, kind voorziening.  

 KomKids is in mijn ogen wel een grote organisatie met allerlei 
kindercentra.  

 Elk kindercentra lijkt in grote lijnen op elkaar. Maar de locatie 
en de medewerkers maken het verschil!  

 Elke locatie heeft z’n ‘charme’.  
 De medewerkers  zorgen ervoor dat ik mijn kind met een goed 

gevoel elke keer weer naar hun breng. 
 Een zorgzame en betrouwbare opvang voor onze kinderen.  

 Vooral betrouwbaar. 

 Samenzijn, vertrouwen, gezelligheid, ontwikkeling,  

luisterend oor geven aan ouders. 

 Opvang voor mijn zoon. 

 Dochter gaat heel graag naar “school”, zoals wij het thuis 

noemen. Ze gaat er met een lach heen, en komt ook met een 

lach weer terug naar huis. Ze is wel altijd lekker vermoeid wat 

voor ons een goed teken is.  

 Wij zijn erg blij  met de opvang. 

 Een veilige plek waar ik onze kinderen zonder omkijken achter 

kan laten. 

 Voor mijn kind sociaal zijn, ontwikkelen en samen spelen. 

 Als een tweede huis 

 Net zo vertrouwd als thuis! 

 Zelfstandigheid, geborgenheid, gezellig samen zijn.  

 Een plek waar mijn kind en ik graag komen. 

 Een happy place 

 Tevreden met het personeel. Staan altijd voor je klaar. En mijn 

zoon gaat er met plezier naar toe. En dat vind ik het 

allerbelangrijkste. 

 Een tweede vertrouwd huis voor mijn kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacties van medewerkers 
 

 Een organisatie waar kinderen zichzelf mogen zijn en mogen 
ontwikkelen naar hun kunnen, waar pedagogisch medewerkers de 

kinderen kunnen stimuleren in de zone van de naaste ontwikkeling. 
 Een mooie weg om kinderen en stukje te begeleiden naar 

volwassenheid. 
 Vrolijkheid, plezier, steeds nieuwe uitdagingen en vooral.. elke dag 

een klein feestje! 
 Mijn werkplek Mijn plezier Mijn uitdaging Mijn enthousiasme….DE 

plek voor ouders en kinderen om hen een zeer prettig gevoel te 
geven…….De plek om je kostbaarste bezit te mogen brengen! 

 Het kind zijn in mij, herleven, en dat overbrengen aan de kinderen. 
 Kansen, uitdagingen, warmte, gezelligheid, thuis komen, kwaliteit, 

wensen, mensen, dynamisch, vooruitgang… 
 Met plezier kinderen een veilige en gezellige omgeving bieden waar 

ze gerespecteerd worden en zichzelf mogen zijn. 
 Plezier met de kinderen.  

 Een deel van mijn persoonlijkheid 

 Genieten, het maakt me blij 

 De grootste familie van Schiedam! 
 Een belangrijke stap in het ontwikkelen van de toekomstige 

generatie. 
 Een plezierige werkplek waar ik de mogelijkheid heb om te leren en 

mijzelf te ontwikkelen. 

 KomKids is verantwoord bezig, hecht waarde aan normen en 
waarden, prachtige (innovatieve) ideeën en logisch nadenken, vindt 

het belangrijk om vanuit een pedagogisch kader te handelen. 
 Ik werk al vele jaren met veel plezier en tevredenheid bij deze 

organisatie.. 
 KomKids is voor mij verrassend vertrouwd verantwoord en volop in 

beweging. 
 KomKids beweegt mee met de veranderingen in de maatschappij,  
loopt zelfs soms al vooruit met nieuwe ontwikkelingen om deze in de 

organisatie te implementeren. 
 KomKids is ook een vertrouwd en verantwoord handelsmerk voor 

onze ouders, kinderen en samenwerkingspartners. 
 KomKids geeft mij de ruimte om m.b.v. mijn talenten en creativiteit 

bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, hun omgeving en zo 

ook aan de ontwikkeling van mijzelf. 

 Dynamiek, initiatief, en vertrouwen in medewerkers. 
 Een bedrijf waar ik gezien wordt met alle talenten die ik bezit 

 Waar ik zorg kan dragen voor mijn eigen stukje verantwoordelijkheid 

 Een organisatie met gemotiveerde collega’s die  

elkaar willen aanvullen 

 Een organisatie met visie op de toekomst en deze  

wil delen met anderen. 

 Een baan waar ik loon ontvang voor werken (naast mijn uitkering) en 

dat geeft mij een goed gevoel van eigenwaarde! 

 Nieuwe vriendschappen tussen kinderen en collega’s. 

 Waar ik de mogelijkheden krijg tot zelfontplooiing 

 Niet alleen mijn werk maar ook altijd een uitdaging! 
 Een baan met ups en downs. 

 Een organisatie waar ik mijn ei in kwijt kan. 

 Elke dag een mooi moment. 


