Informatieboekje
Kinderdagverblijf Kiekeboe!
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1 Inleiding
Voor u ligt het informatieboekje van Kinderdagverblijf Kiebeboe!. Deze is bedoeld om u te informeren
over de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Heeft u na het lezen van dit boekje
nog vragen neem dan gerust contact met ons op.
2 Wie zijn wij?
Kinderdagverblijf Kiekeboe! is een organisatie voor professionele kinderopvang.
Wij bieden opvang aan baby´s, dreumers en kinderen van 0-4 jaar.
Kinderdagverblijf Kiekeboe! begeleid kinderen van 0 tot 4 jaar in hun totale ontwikkeling.
Leidsters zijn erop gericht kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige, sociale mensen
met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en hun omgeving.
3 kwaliteit
3.1 Veiligheid
Kiekeboe! is in alle opzichten een veilige voorziening, Er is ruimschoots aandacht voor de veiligheid
van de accommodatie, het spelmateriaal, meubilair, brandpreventie, hygiëne en ook voor de
pedagogische veiligheid (spelmateriaal in relatie tot leeftijd en de veiligheid), zodat de kinderen zich
onbelemmerd binnen de ruimtes kunnen bewegen. Een aantal regels met betrekking tot de veiligheid
zijn: - hete dranken hoog wegzetten; - schoonmaakartikelen, messen, scharen, lijm etc. in de kast met
slot; Het Kinderdagverblijf is voorzien van brandmelders, blusdeken, blusapparaat en
stopcontactbeveiligers. Tevens is de buitenspeelruimte goed afgeschermd d.m.v. hekwerk.

3.2 Hygiëne
Het is van belang dat er een goede hygiëne is. Dit houdt in dat de lichamelijke verzorging goed moet
zijn. Vieze neuzen worden afgeveegd met wegwerpdoekjes; er wordt op tijd verschoond, gewassen en
zonodig ingesmeerd met luierzalf. Niet alleen de lichamelijke verzorging van de kinderen is belangrijk,
ook de lichamelijke verzorging van de leidster. Na elke verschoning en toiletbezoek worden de
handen goed gewassen. Verder wordt het Kinderdagverblijf goed schoon gehouden. Kiekeboe! hoeft
niet een steriele omgeving te zijn, maar het moet wel goed schoon en fris zijn. Daarnaast moet ervoor
worden gezorgd dat infectieziekten niet makkelijk kunnen worden overgedragen. Daarom is het extra
belangrijk de handen te wassen: - voor het bereiden van voedsel; - voor het eten; - na het gebruik van
het toilet; - na allerlei activiteiten, zoals buiten spelen, spelen met zand, verf of klei; - voor en na het
verzorgen van wondjes.
De aankleedtafel moet goed worden schoongemaakt met een sopje. Na elke verschoning wordt het
aankleedkussen gedesinfecteerd. Ziektekiemen kunnen via handdoeken worden overgebracht,
daarom moeten leidster en kinderen hun handen afdrogen aan droge, schone handdoeken.
Snotneuzen moeten meteen worden schoongemaakt en het papier direct worden weggegooid.
Ziektekiemen kunnen via de lucht worden overgebracht, daarom wordt er in het Kinderdagverblijf goed
geventileerd. Bij binnenkomst dienen ouders oversloffen aan te doen of de schoenen uit. Binnen
hebben de kinderen sloffen aan.

3.3 Gediplomeerd personeel
De vaste leidsters van Kiekeboe! hebben allen de juiste diploma’s. Er is ook een achterwacht die bij
calamiteiten inspringt, zij heeft een kinder EHBO-diploma en is regelmatig aanwezig zodat zij de
kinderen goed kent en anders om ook. Ook zullen er regelmatig stagiaires zijn die de leidsters
ondersteunen.
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4 Dagelijkse gang van zaken
4.1 Openingstijden
Kiekeboe! is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7.00 uur tot 18.30
uur. Indien uw kind één dagdeel komt dan is de haal- of brengtijd 12.45 uur.
4.2 Brengen en halen
De kinderen kunnen in principe gebracht en gehaald worden op tijden dat het de ouders schikt, mits
dat binnen de openingstijden en de duur van de overeengekomen opvang gebeurd.
Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald willen wij daarover vooraf geïnformeerd
worden. Wij geven uw kind, voor u en onze veiligheid, anders niet mee.De betrokkende dient zicht te
legitimeren met een geldige legitimatie bewijs.
4.3 Wennen
De wenperiode heeft tot doel de ouders en het kind vertrouwd te laten raken met de nieuwe situatie en
heeft daarnaast voor kiekeboe tot doel om in te spelen op de behoeftes van ouders en vooral van het
kind, om een zo goed mogelijk klimaat te scheppen, waarin alle partijen zich thuis en zeker voelen. Er
wordt met de ouders overlegd hoe een kindje het beste kan wennen. We raden aan om het kind mee
te nemen tijdens het intakegesprek om vervolgens een afspraak te maken voor het kind om een
dagdeel alleen te komen wennen. Ieder kind is anders en daarom zal per situatie bekeken worden wat
het beste voor het kind is.
4.4 Ziekte
Indien het kind bij aanvang van de dagopvang koorts (38.5 graden en hoger) heeft, dient de
ouder/verzorger het kind thuis te houden. De ouder/verzorger dient dit voor aanvang van de
dagopvang telefonisch te melden aan het kinderdagverblijf.
Het kind dient 1 dag koortsvrij te zijn voordat het weer gebruik mag maken van de dagopvang
4.5 Normen en waarden
In Kinderdagverblijf kiekeboe wordt bewust omgegaan met het overbrengen van normen en waarden.
Dit gebeurt door de manier van omgaan van leidster met de kinderen maar ook door de kinderen
onderling. Immers goed voorbeeld doet volgen.
Enkele uitgangspunten:
Elkaar positief benaderen
Respect en begrip hebben voor elkaar
Rekening houden met elkaar
Op een vriendelijke manier met elkaar omgaan
Elkaar “in de eigen waarde laten”
Elkaar troosten en steunen bij verdriet
Voor kinderen vertaalt zich dat o.a. op de volgende manieren:
-Aardig zijn voor elkaar
-Niet slaan, schoppen, bijten (ruzie maken) maar stop hou op
-Geen speelgoed afpakken
-Samen spelen, samen delen
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4.6 Dagindeling
Omdat structuur erg belangrijk is voor kinderen hanteren wij een vaste dagindeling.
Kinderen weten op deze manier precies waar ze aan toe zijn.
07.00 tot 09.30
Kinderen komen binnen en kunnen vrij spelen.
09.30 tot 10.00
Verschoningsronde en toiletbezoek voor wie naar het toilet wil.
Daarna krijgen de kinderen vers fruit te eten en diksap te drinken.
10.30 Tijd voor een activiteit ( knutselen, muziek, voorlezen etc).Of wij spelen buiten.
11.30 tot 12.30
Verschoningsronde en toiletbezoek voor wie naar het toilet wil.
Gezamenlijk eten wij bruin brood ( met smeerkaas, smeerworst, appelstroop of vruchtenhagelslag)
en drinken wij halfvolle melk.
13.00 tot 15.00
Kinderen die een middagslaapje nodig hebben gaan naar bed.
Voor de kinderen die geen middagslaapje nodig hebben is er een rust moment.
15.00 tot 16.00
Verschoningsronde en toiletbezoek voor wie naar het toilet wil.
Gezamenlijk eten wij cracker/ liga/ ontbijtkoek/ rijswafel/ soepstengel en drinken wij diksap.
16.00 tot 16.30
Tijd voor een activiteit ( knutselen, muziek, voorlezen etc.
Of wij spelen buiten.
16.30 tot 18.30
Kinderen worden opgehaald.
En de kinderen kunnen vrij spelen.
4.7 Speelgoed
Het speelgoed in Kinderdagverblijf Kiekeboe! is afgestemd op iedere leeftijd en elke
ontwikkelingsfase. Hierdoor biedt dit voor ieder kind genoeg uitdaging en plezier. Aan de grote tafel
wordt regelmatig geknutseld, getekend, geschilderd, gekleid enz. Hierbij is het plezier en het
ontdekken belangrijker dan het resultaat.
4.8 Buiten spelen
Buiten spelen is leuk en ook nog eens erg gezond, daarom zal bij Kinderdagverblijf Kiekeboe! zodra
het weer het toelaat buiten gespeeld worden. In de tuin die helemaal afgesloten is kan naar hartenlust
worden gerend, gefietst en in de zandbak worden gespeeld. Bij zonnig weer zullen de kinderen om het
2 uur worden ingesmeerd met zonnebrandcrème (factor 50).
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4.9 Feesten en rituelen
Het vieren van feestjes is altijd leuk. Als een kind jarig is, zal er worden gezongen; de stoel wordt
versierd en de jarige job krijgt een feestmuts op. Ook mag de jarige trakteren. Ook wordt er aandacht
besteed aan de volgende bijzonderheden:
Vaderdag /Moederdag
Sint-Maarten
Sinterklaas
Kerstmis
Pasen
Geboorte broertje of zusje
Wanneer u graag wilt dat u kind iets maakt voor bijv. Verjaardag papa/mama/broertje/ zusje/opa/oma,
geef dit dan tijdig aan de leidster door.

5 Praktische gang van zaken
5.1 Pedagogisch beleid
Kiekeboe! heeft een Pedagogisch beleid, ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. Hierin staat vermeld
hoe onze visie, doelstellingen enz. zijn met betrekking tot de verzorging en mede opvoeding van uw
kind.
5.2 Ouderbeleid
Als ouder wil je graag weten hoe je kind de dag heeft doorgebracht en of er bijzonderheden zijn
geweest. Voor de leidster is het handig om bijzonderheden over het kind te weten (bijv. heeft het
kind last van zijn tandjes) Deze informatie-uitwisseling zal steeds mondeling plaatsvinden bij het
brengen en halen.
5.3 Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid. Zij
hebben een adviserende taak. De oudercommissie vergadert 4 x per jaar en daarnaast organiseren zij
ook een aantal terugkerende activiteiten.
5.4 Klachtenregeling
Indien een ouder een klacht heeft dan gaat onze voorkeur ernaar uit om dit eerst met de
desbetreffende persoon/ medewerker te bespreken. Wanneer een ouder hier moeite mee heeft of dit
niet naar volle tevredenheid verloopt, kan de ouder het leidinggevende aanspreken/ bellen. Ook kunt u
schriftelijk (eventueel anoniem) uw klacht bij ons indienen. Wanneer dit niet tot tevredenheid van de
ouder verloopt dan kan hij/zij een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie SKK.
5.5 verzekeringen
Kiekeboe! heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de kinderen en het personeel
afgesloten. Ouders dienen zelf ook een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
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6 Aanmelden en wetenswaardigheden
6.1 tarieven
Het tarief voor 2014 is € 6,35 per uur. Kiekeboe! werkt met dagdelen. De minimale afname is 2
dagdelen per kind per week.
6.2 Wij zijn gesloten
Het kinderdagverblijf is gesloten op alle erkende feestdagen.
De werkdag voor eerste kerstdag sluit het kinderdagverblijf om 14:00 uur tot de eerste werkdag na
1 januari daaropvolgend 07:00 uur.
De nationale feestdagen:
Goede vrijdag
2e paasdag
Koningsdag
Hemelvaart
2e pinksterdag
Indien uw kind wegens vakantie of ziekte niet op de opvang komt worden de uren wel
doorberekend. Wanneer uw kind 2 weken (of meer) aaneengesloten op vakantie gaat, dan graag
minimaal 3 weken van te voren aan ons door geven.
6.3 Contact
Kinderdagverblijf Kiekeboe!
J.G. Suurhoffstraat 45
1314 NR ALMERE
Website: WWW.KINDEROPVANG-KIEKEBOE.NL
E-mail: info@kinderopvang-kiekeboe.nl
Tel
:036-8415802
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