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‘We lopen de hele dag
met voelsprieten’

tekst Ineke Westbroek

Toen Kinderopvang SKR in Ridderkerk twee jaar geleden een programma
zocht om de pedagogische kwaliteit te verbeteren, was de keuze snel
gemaakt. Het werd Uk & Puk vanwege de praktijkgerichtheid, de materialen en de mogelijkheden tot uitbreiding en verdieping van methodes om
kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.
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foto Jan van der Meijde
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Meer weten?
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