
 

  
 

Iedere dag een nieuw avontuur! Dát is onze belofte aan kinderen. Met onze 60 kinderopvanglocaties in 

Haaglanden en ruim 100 jaar ervaring in de branche, zorgen wij ervoor dat jij met een gerust gevoel aan je 

dag kunt beginnen.  

 

Dak kindercentra heeft twee locaties die samenwerken met basisschool M.M. Boldingh, KDV Onno Dak 

Dunklerstraat (gelegen aan het schoolplein) en BSO Onno Dak Verhulstplein (in de school). Op beide locaties 

staat een hecht team van ervaren, betrokken en professionele medewerkers voor jou en je kind klaar! 

 

BSO Onno Dak in de school 
Het fonkelnieuwe kindercentrum Onno Dak in de school biedt in samenwerking met de school leuke 

naschoolse activiteiten aan op het gebied van sport, muziek, cultuur en creativiteit. Bij mooi weer maken de 

kinderen gebruik van het schoolplein of de uitdagende buitenspeelruimte. Als het minder goed weer is, zijn ze 

vaak te vinden in de gymzaal van de school. We bieden een afwisselend activiteitenprogramma en hebben een 

echt kunstatelier! 

 

 Buitenschoolse opvang: na wat gegeten en gedronken te hebben, kunnen de kinderen uit tal van 

gave activiteiten kiezen wat ze willen doen. De BSO is tot 18.30 uur geopend.  

 Voorschoolse opvang: kinderen kunnen vanaf 7.30 uur bij ons terecht tot de school start.  

 Vakantieopvang: in de vakanties zijn de kinderen welkom van 8.00 uur tot 18.30 uur.  
 

 

KDV Onno Dak aan de Dunklerstraat 
In de mooie kinderopvanglocatie aan de Dunklerstraat is elk kind welkom om de eigen talenten te ontdekken. 

Heerlijk in een vertrouwde omgeving op ontdekkingstocht in de verschillende themahoeken. In de ruime 

speelhal kunnen de kinderen heerlijk ravotten en peuterdansen, maar ook meedoen aan een heuse gymles. 

Elke groep heeft direct toegang tot de mooie natuurtuin waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Lopen 

door het tunneltje van wilgenhout en kennismaken met veel natuurlijke materialen maakt dat de kinderen elke 

dag weer iets nieuws beleven. Voor de baby’s is er natuurlijk een eigen plekje waar ze veilig kunnen kruipen en 

tijgeren. 

 

 Dagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar met openingstijden van 07.30 tot 18.00 uur. 

 Schooltijdenopvang: kinderen kunnen van 8.00 tot 15.30 terecht bij Onno Dak aan de Dunklerstraat. 

 

 

 

 
 

 

 

Kom langs! 
 

Nieuwsgierig en wil je graag met ons kennismaken? Je bent van harte 

welkom! Voor een vrijblijvende rondleiding of advies bel je Klantadvies 

070 750 21 10 of mail je klantadvies@dakkindercentra.nl. Kijk ook op 

www.dakkindercentra.nl. 
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