
Kennis- en 
peuterdagen 2015

Uitnodiging

 w w w.heutink.nl

Schrijf 
je nu in 

deelname is gratis!

     Blijf op de hoogte  
  van de nieuwste  
        ontwikkelingen

Handig en inspirerend!

Spesjale



S p e s j a a l  v o o r  m a n a g e r s

 

Kom  
inspiratie 
opdoen 
tijdens 
onze 
kennis-
dagen!

Kennisdag bij Zwijsen
maandag 18 mei in Tilburg

Kennisdag 
spelen  
& slapen
dinsdag 19 mei 
in Assen

Kennisdag 
bedden en boxen
dinsdag 24 maart in Spaarndam

Kennisdag TINK en  
verandering bedden- 
en boxenwarenwet
vrijdag 27 maart in Zoetermeer

Aanmelden
> www.heutink.nl   
> Kinderopvang  
> Nieuws en activiteiten  
> Inschrijven infomiddagen/
webinars

Hoe integreert u VVE in het dagprogramma? Waarmee kunt u VVE  
combineren? En welke doorgaande lijnen zijn hierin mogelijk tot aan  
de BSO? Tijdens deze kennisdag krijgt u antwoord op al deze vragen.  
Op het hoofdkantoor van uitgeverij Zwijsen krijgt u informatie over  
VVE programma’s zoals Uk en Puk en bespreken we de mogelijkheden  
van het integreren van VVE binnen uw locaties. De nieuwe Lego  
Education leerlijn is een perfect voorbeeld van het combineren  
van VVE met additionele materialen. En bruikbaar tot aan de BSO,  
waarbij u kinderen tevens stapsgewijs enthousiast maakt voor  
techniek. Genoeg input dus om met collega’s over te discussiëren.  
Bekijk het volledige programma op heutink.nl

Locatie Tilburg - Hoofdkantoor Zwijsen
Tijd 10.30 - 13.30 uur (inclusief lunch)

Wat wordt er verplicht vanaf 1 januari 2016 en waar moet ik  
op letten rondom bedden en boxen? Waarom en waarvoor  
is buitenslapen zo belangrijk? Wat heb ik nodig om dit veilig  
aan te bieden? Actuele vragen waarop u antwoord krijgt tijdens 
deze kennisdag. 
Nieuw in ons assortiment is het uitgebreide bedtexiel van Jollein.
Comfortabel, veilig en erg mooi. U kunt alle materialen bekijken, 
voelen en vergelijken. 
Bekijk het volledige programma op heutink.nl

Locatie Spaarndam - KOV De Boeg
Tijd 10.30 - 13.30 uur (inclusief lunch)

Het ministerie van SZW heeft besloten om speciaal voor dit doel  
de door Sardes en ITTA ontwikkelde training op te nemen in de  
subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Het ministerie  
volgt hiermee het advies van het bestuur van BKK. Wat houdt dat in?  
Welke rol kan e-learning daarbij spelen? Wat zijn de ervaringen  
daarmee? Na de lunch gaan we in op de bedden- en boxenwarenwet  
en de ervaringen rondom buitenslapen.
Bekijk het volledige programma op heutink.nl

Locatie Zoetermeer - OnderwijsAdvies
Tijd 10.30- 13.30 uur (inclusief lunch)

Wat wordt er verplicht vanaf  
1 januari 2016 en waar moet ik  
op letten rondom bedden en 
boxen? Waarom en waarvoor  
is buitenslapen belangrijk?  
Wat heb ik nodig om dit veilig  
aan te bieden? Actuele vragen 
waarop u antwoord krijgt tijdens 
deze kennisdag. Nieuw in ons 
assortiment is het uitgebreide 
bedtexiel van Jollein.  
Comfortabel, veilig en erg mooi. 
U kunt alle materialen bekijken, 
voelen en vergelijken. Verder  
aandacht voor de nieuwste  
ontwikkelingsmaterialen voor  
0-2 jarigen. Spelenderwijs 
‘groeien’ met de nieuwste  
Educo materialen.
Bekijk het volledige  
programma op heutink.nl

Locatie 
Assen - Smits Assen B.V.
Tijd 
10.30 - 13.30 uur
(inclusief lunch)



S p e s j a a l  v o o r  P M - e r s

 

 w w w.heutink.nl

Hoofdvestiging 
Rijssen

Nijverheidsstraat 45
T 0548 - 53 66 66

Informatiecentrum 
Rijssen

Morsweg 10
T 0548 - 53 67 66

Informatiecentrum 
Ede

Galvanistraat 12-1
T 0318 - 64 04 42

Datum van uitgifte maart 2015 @HeutinkKO

Peuterdag Ede
vrijdag 5 juni bij Heutink

Een interactieve dag, gericht op het jonge kind. Maak kennis  
met nieuwe materialen en doe ideeën op om direct in de groep  
toe te kunnen passen. We laten de nieuwste ontwikkelings- 
materialen en de mogelijkheden van LEGO educational voor  
peuters zien. Daarna is het tijd voor allerlei creatieve workshops. 
Bekijk het volledige programma op heutink.nl

Locatie Heutink Informatiecentrum
Tijd 10.30 - 15.30 uur (inclusief lunch)

Kom  
inspiratie 
opdoen 
tijdens 
onze 
peuterdag!
Aanmelden
> www.heutink.nl   
> Kinderopvang  
> Nieuws en activiteiten  
> Inschrijven infomiddagen/
webinars

Vergaderen in een andere,  
inspirerende omgeving?  
Laat vanaf nu je studiedag  
in één van onze Educatieve  
Informatiecentra plaatsvinden. 
Uw eigen indeling en onder- 
werpen, waar nodig ondersteund 
door onze educatieve adviseurs. 
Neem voor meer informatie  
contact op met uw Heutink  
adviseur.

Studiedag 
op maat!


