Partou KDV Willem Alexanderplantsoen 2A/
IKC Stella Nova
We zijn blij dat u heeft gekozen voor Partou. Als vestigingsmanager, samen met mijn team, heet ik u en
uw kind van harte welkom. In dit boekje kunt u lezen wat de belangrijkste afspraken zijn op deze
vestiging: onze openingstijden, de indeling van de groepen, de activiteiten, wat te doen bij ziekte, ons
voedingsbeleid etc. Dit informatieboekje hoort bij het pedagogisch beleid van Partou. Ons pedagogisch
beleid kunt u vinden op onze website en in Mijn Partou, het ouderportaal van Partou.
Hebt u na het lezen van dit boekje nog vragen? Wilt u iets met ons overleggen? Vraag het ons gerust.
Contactgegevens
Angelique Bekooij-Graaf
079 3169184
angelique.bekooy@partou.nl

Algemeen
Onder de naam IKC Stella Nova, een Integraal Kind Centrum waar kinderen van 0-13 jaar kunnen
verblijven, verzorgen wij de opvang voor de kinderen van 0-4 jaar. Onze locatie ligt op het Willem
Alexanderplantsoen waar we samenwerken op het plein met basisscholen, voortgezet onderwijs en
sportverenigingen.
Ieder kind op Stella Nova is een ster. Wij zorgen ervoor dat alle sterren kunnen stralen.
Wanneer zijn we open?
Onze vestiging is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.30 uur tot 18.30 uur, met uitzondering van
officiële feestdagen.
Ons dagritme
We houden ons aan een globaal dagritme, met dezelfde ‘vaste’ momenten en activiteiten, zoals spelen,
samen eten en drinken, en slapen (voor de kleinsten). Zo’n voorspelbaar en vertrouwd dagritme zorgt
ervoor dat kinderen zich emotioneel veilig voelen. De kinderen weten wat er op een dag gaat gebeuren
en kunnen zich daar op instellen.
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We doen de vaste activiteiten wel elke dag in dezelfde volgorde, maar ze hoeven niet steeds precies op
dezelfde tijd plaats te vinden. Zijn de kinderen nog lekker aan het knutselen of zitten ze midden in een
spel in de tuin, dan stellen we de lunch wat uit. En een kind dat moe is, mag best al wat eerder naar bed.
Jonge baby’s hebben nog hun eigen ritme van voeden, slapen en verschonen. Dit ritme houden we zoveel
mogelijk aan. Langzaamaan gaan ook zij steeds meer mee in het ritme van de grotere kinderen.
Natuurlijk stemmen we dit goed met u af.
Eten en drinken
Een lekkere appel, een bruine boterham met zuivelspread; samen genieten van eten is heel gezellig. Het
eten en drinken dat de kinderen bij ons krijgen, baseren we op de richtlijnen van het Voedingscentrum.
Zo geven we de kinderen vooral water en thee te drinken. De tussendoortjes zijn gezond en lekker,
bijvoorbeeld groente en fruit.
Is uw kind ergens allergisch voor, of volgt hij een specifiek dieet? Bespreek dat dan met onze
pedagogisch medewerkers. Samen kijken we naar wat hij wel en niet mag hebben van de producten die
wij aanbieden. Heeft uw kind andere (dieet)producten nodig dan wij aanbieden, dan kunt u deze
producten zelf meenemen.
Slapen
Baby’s hebben een eigen slaapritme. Tijdens het intakegesprek horen we graag van u hoe het slaapritme
van uw kind verloopt, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Geleidelijk groeien kinderen steeds
meer toe naar het dagritme van de groep; dat doen ze in hun eigen tempo. Op het kinderdagverblijf doet
uw kind veel nieuwe indrukken op. Dat kan ook betekenen dat de slaapbehoefte en daardoor het
slaapritme bij ons anders is dan thuis.
Onze medewerkers volgen ons beleid rond ‘Veilig slapen’. Belangrijke pijlers van dit beleid zijn dat we een
kind altijd op de rug te slapen leggen en dat wij kinderen niet inbakeren. Tijdens het
kennismakingsgesprek bespreken wij dit beleid verder met u.
Ontwikkeling van uw kind en mentorschap.
In ons pedagogisch beleid vindt u informatie over hoe wij het welbevinden van uw kind volgen. Uw kind
krijgt een vaste mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en voeren de
oudergesprekken. Zij volgen de ontwikkeling van hun mentorkinderen met extra aandacht door onder
andere het uitvoeren van observaties. Vanaf het intakegesprek weet u wie de mentor van uw kind is.
Wanneer uw kind naar een andere groep over gaat, informeren wij u wie de nieuwe mentor van uw kind
wordt. Minimaal 1 keer per jaar voeren wij onze observaties welbevinden uit. Dit doen wij rond de
verjaardag van uw kind. Na deze observatie wordt u uitgenodigd door de mentor van uw kind voor een
gesprekje om de observatie en ontwikkeling van uw kind door te nemen.
Veiligheid en gezondheid voorop
Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons kwaliteitshandboek hebben we onder andere
vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten nemen om veiligheids- en
gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke hygiënemaatregelen ze dagelijks moeten
nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden als ze een uitstapje willen maken met de
kinderen. Daarnaast hebben wij een vestigingsspecifiek veiligheids- en gezondheidsbeleid. In dit
veiligheids- en gezondheidsbeleid kunt u lezen welke vestiging specifieke risico’s wij in kaart hebben
gebracht en welke maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. In het
veiligheids- en gezondheidsbeleid staat ook beschreven hoe wij het vierogenprincipe hebben
vormgegeven. Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid vindt u in Mijn Partou.
Voertaal
In ons kindercentrum is de voertaal Nederlands.
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Activiteiten
Uitdagende activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo leren ze, in hun eigen
tempo, spelenderwijs de wereld ontdekken. Onze activiteiten richten zich op drie thema’s: naar buiten,
bewegen en muziek. Elke dag kan uw kind genieten van één of meerdere activiteiten. Naast de dagelijkse
activiteiten bieden we de hieronder beschreven specifieke activiteiten aan.
Muziek
Kinderen zijn dol op muziek. Daarom werkt er op onze vestiging een muziekcoach die regelmatig
muzieklessen verzorgt. Muziek is belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling en de motoriek. Samen
zingen, dansen, luisteren naar geluiden en muziekinstrumenten: iedereen mag meedoen met de
muzieklessen, zelfs de allerkleinsten.
Basic spelen: 3-12 mnd
Spelenderwijs leren bewegen! We zijn opgeleid om de motorische ontwikkeling van baby’s op een
eenvoudige wijze te stimuleren. Met oefeningen per leeftijdsfase (3-6, 6-9 en 9-12 maanden) dagen wij
baby’s uit om te gaan verkennen en ontdekken. Van hun ervaringen groeit hun zelfvertrouwen, de
veerkracht en de creativiteit. De oefeningen zijn ook gericht op de zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling
van de kleintjes.
Beweegkriebels: 0-4 jaar
Spelenderwijs leren bewegen! Met oefeningen per leeftijdsfase dagen we de baby’s, dreumesen en
peuters uit om te gaan verkennen en ontdekken. Door hun ervaringen groeit hun zelfvertrouwen, hun
veerkracht en creativiteit. Voor alle kinderen is bewegen leuk en gezond! Al spelenderwijs leren zij
bijvoorbeeld op een stoel klimmen, met bellen blazen stimuleren ze hun mondmotoriek en door de bellen
te gaan vangen stimuleren ze de oog-hand coördinatie. Eigenlijk kunnen allerlei materialen en situaties
uitnodigen tot beweging!
Spelend bewegen is ook goed voor de taalontwikkeling; kinderen leren begrippen zoals onder, boven,
over, achter, links en rechts. Én ze maken contact met hun leeftijdsgenootjes! Wij geven kinderen
daarom voldoende tijd en de ruimte om lekker te bewegen en te spelen. Hiervoor maken we ook gebruik
van de activiteitenkaarten van Partou met het thema “bewegen”. De activiteiten hierop zijn leuk, origineel
en heel makkelijk om uit te voeren. We laten de kinderen bijvoorbeeld een parcours aflopen of een
renspelletje doen op het ritme van de muziek.
Peuter + aanbod
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar bieden wij een extra activiteit aan. Deze extra activiteit vind plaats in het
schoolgedeelte. 3 a 4 x per week gaan wij met onze oudste peuters naar boven om mee te doen aan een
activiteit op school, samen met een vaste medewerker. Bijvoorbeeld, voorlezen, spelen met
constructiematerialen, leren tellen, spelen in de bouwhoeken enz. Voordat kinderen met deze activiteiten
mee gaan doen bespreken we dit eerst met u, om zo samen te bepalen of uw kind er aan toe is om
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Workshops
Er worden jaarlijks ook workshops speciaal voor peuters (2-4 jaar) georganiseerd. De ene keer is dit
gericht op het thema muziek, de andere keer op bewegen. Dit kan ook een workshopsessie zijn waarbij
we enkele weken achter elkaar een bepaalde workshop aanbieden. Wij maken gebruik van vaste
workshopaanbieders waar Partou mee samen werkt.
Nationale voorleesdagen
Elke dag wordt er door jullie met veel plezier voorgelezen aan de kinderen of wordt er een verhaal
verteld. Voorlezen is de basis voor leesplezier en leesvaardigheid. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is
er extra aandacht voor voorlezen bij kinderen van 0 t/m 6 jaar.
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Een kijkje buiten de eigen groep
Spelen met nét weer andere materialen, kennismaken met andere kinderen en -letterlijk- verder kijken
dan je neus lang is; hoe leuk is het om ook eens buiten je eigen groep te kijken? Bij ons kan dat, door
ons open deuren-beleid. Kinderen die toe zijn aan extra uitdaging mogen gaan spelen en kijken bij
andere groepen binnen onze vestiging. Zo oefenen ze hun sociale vaardigheden met andere kinderen en
andere pedagogisch medewerkers. Peuters gaan bijvoorbeeld even bij de baby’s kijken, waarbij er altijd
afstemming is tussen de pedagogisch medewerkers.
De kinderen mogen zelf aangeven met wie en waar ze willen spelen. De pedagogisch medewerkers
verdelen zich op basis van de keuzes van de kinderen over de verschillende groepen. En willen ze terug
naar hun eigen groep, dan kan dat altijd. Omdat alle ruimtes aan elkaar grenzen kunnen kinderen
makkelijk terug naar hun eigen groep.
Speellokaal
Naast de eigen ruimtes maken we af en toe met onze kindjes ook gebruik van het speellokaal. Dit lokaal
bevindt zich in het schoolgedeelte van Stella Nova. De kinderen kunnen hier heerlijk rondkruipen en
krijgen leuke activiteiten aangeboden.
Buiten spelen
We gaan graag met de kinderen naar buiten. Als we de groepsdeuren opzetten kunnen de kinderen direct
naar buiten toe. Onze tuin is en prachtige natuurtuin waar je veel in kunt ontdekken. Er is veel groen te
vinden, water en zand, en de speeltoestellen bieden voldoende uitdaging voor de kinderen.
Er is ten allen tijde toezicht op de kinderen. Voordat de kinderen buiten gaan spelen wordt de
buitenruimte gecontroleerd op zwerfvuil, en wordt dit opgeruimd.
Uitstapjes
Door uitstapjes te maken, vergroten we de wereld van kinderen en laten we ze nieuwe situaties ervaren
en prikkelen we hun ontwikkeling. We gaan bijvoorbeeld naar de bibliotheek, het park of de
kinderboerderij. Of we halen een frisse neus tijdens een wandeling in de buurt. Onderweg valt er altijd
heel veel te zien!
Tijdens uitstapjes gelden de veiligheidsvoorwaarden zoals beschreven in het kwaliteitshandboek.
Wij brengen ouders altijd op de hoogte van een uitstapje. We bereiden ons uitstapjes voor door zorg te
dragen dat er voldoende begeleiders zijn, deze begeleiders herkenbaar zijn door hesjes te dragen, en dat
we altijd voldoende eten, luiers en EHBO spulletjes mee hebben.
Het belangrijkste van een uitstapje is dat kinderen er plezier aan beleven!
Door uitstapjes te maken, vergroten we de wereld van kinderen en laten we ze nieuwe situaties ervaren
en prikkelen we hun ontwikkeling. We gaan bijvoorbeeld naar de bibliotheek, het park of de
kinderboerderij. Of we halen een frisse neus tijdens een wandeling in de buurt. Onderweg valt er altijd
heel veel te zien!
Tijdens uitstapjes gelden de veiligheidsvoorwaarden zoals beschreven in het kwaliteitshandboek.

Praktische zaken
Afwezigheid melden
Komt uw kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen
we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen. Als u uw kind via
de afwezig button in de ouderapp voor 8:00 afmeldt, ontvangt u een tegoed waarmee u later extra
opvang kunt afnemen indien de bezetting dit toelaat.
Brengen en halen
De meeste ouders komen hun kind zelf bij ons brengen en halen. Het kan natuurlijk zijn dat dat een keer
niet lukt en iemand anders uw kind komt halen. Als dat zo is, dan horen wij dat graag.
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Wij geven kinderen vanzelfsprekend niet zonder toestemming van de ouders met iemand anders mee.
Kinderen kunnen bovendien alleen worden opgehaald door iemand van boven de 12 jaar.
Het is prettig voor de rust op de groep en de activiteiten die we doen dat u uw kind voor 10.00 uur brengt
en na 16.00 uur ophaalt. Wilt u uw kind buiten deze tijden brengen of halen, dan kan dat natuurlijk. Wel
is het fijn wanneer wij hiervan vooraf op de hoogte zijn.
Komt uw kind maar een halve dag dan kunt u hem brengen of halen tussen 12.30 uur en 13.00 uur. In
verband met de rust op de groep is eerder brengen en later halen tussen de middag niet mogelijk.
Het kan soms druk zijn bij het brengen en halen, laat een pedagogisch medewerker daarom altijd
persoonlijk weten dat uw kind aanwezig is of weer door u wordt opgehaald. Wees er daarnaast alert op
dat u de buitendeur of een eventueel hek bij aankomst of vertrek altijd goed sluit.
Een dag ruilen
Komt het u beter uit om een vaste opvangdag een keer te ruilen? U kunt hiervoor een aanvraag indienen
via Mijn Partou. De pedagogisch medewerkers kijken dan wat de mogelijkheden zijn. U kunt alle regels
rond ruilen lezen in de aanvullende algemene voorwaarden bij het contract. Deze aanvullende algemene
voorwaarden kunt u ook vinden op onze website.
Extra dag(delen) opvang
Wilt u uw kind een extra dag(deel) bij ons brengen? Ook hiervoor kunt u een aanvraag indienen in Mijn
Partou indien u slechts eenmalig extra opvang nodig heeft. Wilt u de opvang voor langere tijd uitbreiden?
Dan kunt u dat eenvoudig aanvragen via ons contactformulier op de website of door contact op te nemen
met onze afdeling Klantenservice via 088-2357500.
Mocht er op de groep van uw kind geen plaats zijn dan kunnen wij uw kind, na uw schriftelijke
toestemming, eventueel ook opvangen in een andere groep als daar wel plaats is.
Wat als uw kind ziek is?
Wanneer uw kind ziek is, voelt hij zich thuis het fijnst. Daar kunt u hem de extra zorg en aandacht geven
die hij nodig heeft. Als uw kind zich bij ons duidelijk niet lekker voelt of verhoging lijkt te hebben, nemen
we contact met u op om te overleggen wat voor uw kind het beste is.
Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, zoals de waterpokken? Dan kan hij -op een enkele uitzondering
na- gewoon komen. We vragen u om in geval van een besmettelijke ziekte vooraf even te bellen om te
overleggen. Om te bepalen bij welke ziekte en hoe lang uw kind eventueel beter thuis kan blijven,
hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en winnen we advies in bij de GGD over de specifieke situatie
(omvang uitbraak, leeftijd van de kinderen, de specifieke infectieziekte). Vertel het ons altijd als uw kind
een besmettelijke ziekte heeft, ook als hij die dag niet naar ons toe komt. Wij kunnen dan andere ouders
informeren.
Als er op onze vestiging een besmettelijke ziekte heerst (of hoofdluis), dan vindt u informatie hierover op
ons informatiebord, direct rechts in de hal.
Medicijnen
Als u dat wilt, kunnen wij uw kind bepaalde geneesmiddelen geven. Dat kan alleen als u een verklaring
medicijntoediening invult en het medicijn meebrengt in de originele verpakking met bijsluiter. Als op het
middel of op de verpakking staat hoe het middel moet worden toegediend, is dat ook goed.
Hoestdrankjes geven we niet aan kinderen tot 2 jaar.
Paracetamol geven (bijvoorbeeld om koorts te onderdrukken) doen we niet zomaar. We geven het alleen
aan uw kind als hij al twee keer eerder ergens anders paracetamol heeft gehad, zodat we zeker weten
dat uw kind geen allergische reactie krijgt. Als uw kind paracetamol nodig heeft, neem het dan zelf mee
en vul een verklaring medicijntoediening voor ons in.
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Hebt u uw kind ’s ochtend thuis zelf al paracetamol gegeven? Geef dat dan aan ons door.
Persoonlijke eigendommen van uw kind
Afhankelijk van het aantal kinderen dat per dag verwacht wordt, wordt er in de ochtend gezamenlijk de
dag geopend en in de avond de dag afgesloten. Dit betekent dat de baby’s bij elkaar in een van de
babygroepen bij elkaar zullen spelen en de peuters bij elkaar in een van de peutergroepen.
Altijd de juiste gegevens
Het is belangrijk dat we u altijd kunnen bereiken. Heeft u een nieuw telefoonnummer, mailadres of gaat u
verhuizen? Geef dit dan tijdig door aan zowel de pedagogisch medewerker als onze afdeling
Klantenservice, via 088-2357500.

Contact met ouders
Beleef de dag op afstand mee
Tijdens het brengen en halen maken we graag tijd om van u te horen wat uw kind thuis heeft
meegemaakt en om u te vertellen hoe de dag bij ons gegaan is. Daarnaast kunt u via ‘Mijn Partou’ (ons
ouderportaal) volgen wat uw kind bij ons beleeft. Via een App ontvangt u foto’s en berichtjes van de
pedagogisch medewerkers. Meer informatie leest u op www.partou.nl/ouderportaal.
Oudercommissie
We hechten veel belang aan de mening en ervaring van ouders. De oudercommissie is voor ons een
vertegenwoordiging van onze ouders. De oudercommissie geeft ons advies over zaken als voeding, spelen ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid.
We hechten veel belang aan de mening en ervaring van ouders. De oudercommissie is voor ons een
vertegenwoordiging van onze ouders. De oudercommissie geeft ons advies over zaken als voeding, spelen ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid.
Onze oudercommissieleden staat vermeld op ons informatiebord. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar;
ockdvwillemalexanderplantsoen2a@oc-partou.nl;
Een keer per jaar sturen we u een verzoek om deel te nemen aan ons klantenonderzoek en uw
ervaringen met ons te delen. Het invullen van de vragenlijst kost maar een paar minuten en we hopen op
uw medewerking. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze opvang verder te verbeteren.
Niet tevreden? Vertel het ons
Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en onze medewerkers heel belangrijk. Zo kunnen we
uw kind de beste zorg geven. Het kan natuurlijk wel eens zo zijn dat u van mening verschilt met een
medewerker of dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit dan zo snel mogelijk met ons. Zo
kunnen wij hopelijk uw zorgen of ontevredenheid snel wegnemen. Komen we er samen toch niet goed
uit? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Meer informatie vindt u op onze website www.partou.nl.

Huisregels
Rookbeleid
Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze vestiging. Dit geldt ook voor de buitenruimte.
Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
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Persoonlijke eigendommen
Zorg ervoor dat uw kind geen kostbare of dierbare bezittingen bij zich heeft, zoals sieraden of dure
kleding. Partou is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen van kinderen of ouders.
Brengt u een bezoek aan de groep, zorg er dan bovendien voor dat persoonlijke eigendommen, zoals een
handtas, buiten het bereik van kinderen staan. Zo voorkomen we dat kinderen in aanraking komen met
mogelijke gevaarlijke voorwerpen zoals aanstekers, medicijnen of andere zaken.
Wat dient u zelf mee te nemen naar de opvang?
•

Reserve kleding (vergeet niet met enige regelmaat te checken op maat en aanwezigheid) en
eventueel een speentje en (slaap)knuffel. Graag alle kleding en schoenen van uw kind voorzien van
naam.

•

Tijdens koude/natte dagen warme kleding en evt. regenlaarsjes. Op hele zonnige dagen graag een
zwemluiertje/zwemkleding en eventueel petje/zonnehoedje. Wilt u op zonnige dagen tevens uw kind
al met zonnebrand insmeren, zodat de kinderen direct al beschermd zijn wanneer wij buiten openen.

Overige
•

Wij verzoeken u vriendelijk buggy’s en wandelwagen zo veel mogelijk mee naar huis te nemen of in
ieder geval ingeklapt in de daarvoor bestemde ruimte op te bergen.

•

Wanneer u borstvoeding mee brengt, dan vragen wij u zich te houden aan de richtlijnen volgens de
Hygiënecode. Deze worden u overhandigd bij het intakegesprek.

Groepsindeling
Hoe zijn onze groepen ingedeeld?
Uw kind heeft bij ons een eigen, vaste groep met vaste pedagogisch medewerkers. Fijn en vertrouwd.

Groep

Leeftijdsindeling

Maximaal

Aantal gekwalificeerde

Maximaal

aantal

pedagogisch

aantal

kinderen

medewerkers

stagiaires

Baby 1

0 tot 2 jaar

11

3

1

Baby 2

0 tot 2 jaar

11

3

1

Peuter 1

2 tot 4 jaar

16

2

1

Peuter 2

2 tot 4 jaar

10

2

1

*In uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van de leeftijdsindeling. Dit betreft dan situaties waarbij
een kind voor het eerst opgevangen worden op de vestiging en gezien de leeftijd binnen 3 maanden al de
overstap zal maken naar de volgende groep. In overleg met ouders kijken we of het voor het kind
haalbaar is om direct in de ‘volgende’ groep geplaatst te worden. Hierbij letten we met name op de
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
De inzet van onze pedagogisch medewerkers
Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van onze pedagogisch medewerkers houden wij ons
aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pedagogisch medewerkers op welke
dag op de groep zijn.
Per dag mogen we maximaal 3 uur afwijken van de beroepskracht kindratio. In onderstaand overzicht
vindt u per groep terug op welke momenten we dat kunnen doen. Op de overige tijden wordt in ieder
geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
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Groepsnaam

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.15-9.15

8.15-9.15

8.15-9.15

8.15-9.15

8.15-9.15

13.15-13.45

13.15-13.45

13.15-13.45

13.15-13.45

13.15-13.45

14.00-14.30

14.00-14.30

14.00-14.30

14.00-14.30

14.00-14.30

16.30-17.30

16.45-17.45

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Begin van de

8.00-8.15

8.00-8.15

8.00-8.15

8.00-8.15

8.00-8.15

dag

8.45-9.15

8.45-9.15

8.45-9.15

8.45-9.15

8.45-9.15

Pauze

13.15-14.45

13.15-14.45

13.15-14.45

13.15-14.45

13.15-14.45

Einde van de

16.30-17.00

16.30-17.00

16.30-17.00

16.30-17.00

16.30-17.00

dag

17.30-17.45

17.30-17.45

17.30-17.45

17.30-17.45

17.30-17.45

Groepsnamen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.45-9.30

8.45-9.30

8.45-9.30

8.45-9.30

8.45-9.30

Pauze

13.15-14.45

13.15-14.45

13.15-14.45

13.15-14.45

13.15-14.45

Einde van de

16.30-17.00

16.30-17.00

16.30-17.00

16.30-17.00

16.30-17.00

dag

17.30-17.45

17.30-17.45

17.30-17.45

17.30-17.45

17.30-17.45

Groepsnaam

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30-9.30

8.30-9.30

8.30-9.30

8.30-9.30

8.30-9.30

13.15-13.45

13.15-13.45

13.15-13.45

13.15-13.45

13.15-13.45

13.45-14.15

13.45-14.15

13.45-14.15

13.45-14.15

13.45-14.15

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

Baby 1 en 2 bij
twee
medewerkers
per groep
Begin van de
dag
Pauze
Einde van de
dag
Groepsnaam
Baby 1 en 2
samengevoegd
met drie
medewerkers

Baby 1, 2 en
met drie
medewerkers
per groep
Begin van de
dag

Peuter 1 en 2
bij twee
medewerkers
per groep
Begin van de
dag
Pauze
Einde van de
dag
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Samenwerking tussen de groepen aan het begin en eind van de dag
De baby- en peutergroepen starten in de ochtends gezamenlijk en aan het einde van de dag sluiten ze
gezamenlijk af. Bij de babygroepen doen ze dit in babygroep 1, en bij de peutergroep in peutergroep 1 en
de functionele ruimte. Om 8.15 worden de groepen gesplitst. In de middag sluiten de groepen vanaf
17.30 samen af.
Vakantierooster
In vakantieperiodes zijn er vaak veel kinderen afwezig. Wij maken daarom voor deze weken een speciaal
vakantierooster. Komen er in de vakantie(s) op de groep van uw kind minder kinderen dan kunnen wij de
groep van uw kind opvangen op een andere groep. Wij vragen hiervoor uw toestemming via het formulier
‘Toestemming opvang op een tweede groep – vakantie.

Datum format informatieboekje: oktober 2019
Laatste wijziging vestigingsspecifieke inhoud: januari 2020
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