
 

Kinderopvang 2 Otters  

Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (vso, nso en eetcafe) o.a. een 

samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, die al 70 jaar professionele kinderopvang in    

Den Haag biedt en sinds 2007 ook haar diensten in Monster aanbiedt.  

Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den 

Haag. 2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl. Meer 

informatie treft u op de website: www.2samen.nl.  

Het centrum 2Otters biedt dagelijks opvang van 7.30-18.30 uur aan kinderen in de leeftijd vanaf 4 tot 

13 jaar. Contactgegevens: 2Otters: Kikkerbeetlaan 27; 2548 WJ Den Haag; 070-3361379. 

Unitmanager: Sandy Scherf, Locatiecoördinator: Esther Overduin. 

2Otters is verdeeld over 2 lokalen in de school waar we 2 Naschoolse opvanggroepen, een 

Voorschoolse opvanggroep en het Eetcafé aanbieden. De jongere kinderen van de Vijver worden uit 

de klas opgehaald door de pedagogisch medewerkers van 2Otters. De oudere kinderen komen 

zelfstandig naar de kinderopvang. Alle groepen staan dagelijks onder leiding van professionele 

pedagogisch medewerkers, om deze leeftijdsgroep te kunnen stimuleren in hun groeiende behoefte 

naar zelfstandigheid. Een en ander is na te lezen in ons pedagogisch beleidsplan dat u kunt vinden op 

www.2samen.nl. Door onze inrichting, die aangepast is aan de leeftijdsgroepen, dragen wij zorg voor 

voldoende rust en uitdaging; zo kunnen de kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier 

ontwikkelen. Verder dragen wij zorg voor een groot activiteitenaanbod. 2Samen heeft KICKs, dat 

bruisende en uitdagende activiteiten aanbiedt voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit 

staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden 

door vakdocenten op de bso groepen gegeven. Naast de voor- en naschoolse opvang is er ook de 

mogelijkheid voor tussenschoolse opvang, het “Eetcafé”. Kinderen hoeven geen brood mee te 

nemen naar school maar eten aan een gedekte tafel met elkaar een boterham.  Zo creëert het 

Eetcafé een huiselijke sfeer en zijn de kinderen even weg uit de schoolse sfeer. U bent uiteraard van 

harte welkom om zelf eens een kijkje te komen nemen samen met uw kind(eren)! Heeft u nog 

vragen? Bel of mail dan naar de 2Otters; 070-3361379 2otters@2samen.nl. 
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