Geachte heer/mevrouw,
Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in Babbeloes en willen wij ons
graag aan u voorstellen;
Wij zijn Kinderdagverblijf " Babbeloes " uit Enschede.
Sinds 06-09-1999 zijn wij geopend aan de H.B. Blijdensteinlaan 43 en bieden wij
plaats aan kinderen in de leeftijd tussen 0-4 jaar.
Babbeloes staat voor: Veilig, vertrouwd, kwaliteit, hygiëne en veel gezelligheid.
Kinderdagverblijf Babbeloes ligt in de buurt van het station en in het centrum
van Enschede. Zo zijn we voor alle delen uit de stad goed bereikbaar. Wij
beschikken over een eigen parkeergelegenheid. Deze (gratis) parkeerplaatsen
liggen naast het kinderdagverblijf.

De inrichting
Wij beschikken over zes mooie, op het kind ingerichte groepsruimtes, zeven
slaapkamers, vier aparte verschoningsruimtes, een grote hal en een exclusieve
speelzaal waar de kinderen heerlijk hun energie kwijt kunnen.
Natuurlijk hebben wij buiten een mooie, veilige speelplaats voor de fijne
buitenuurtjes!
De kinderen zitten in een gezellige, verticale groep met max. 12 kinderen, onder
begeleiding van min. twee leidsters. De groep bestaat uit kinderen tussen 0 en 4
jaar, zo leren de kinderen met verschillende leeftijden omgaan, dit heeft veelal
een zeer positieve uitwerking. Ieder kind kan een aansluiting vinden op zijn of
haar niveau. Door de verschillende dagritmes die de leeftijden met zich
meebrengen, heeft ieder kind voldoende quality-time met de leidsters om eens
lekker extra in de watten te worden gelegd. Ook is het fijn dat een kind een
band opbouwt met zijn/haar eigen leidsters zonder van groep te moeten
wisselen. Broertjes/zusjes kunnen bij elkaar in de groep blijven.
Personeel
De leidsters die bij kinderdagverblijf Babbeloes werken zijn allemaal erg
gemotiveerd om de kinderen zo goed mogelijk te verzorgen en op te voeden.
Alle medewerksters zijn in het bezit van een geldig diploma, waarmee zij in de
kinderopvang mogen werken. Ze hebben een SPW diploma of een gelijkwaardig
ander diploma. Tevens hebben wij van alle medewerksters een Verklaring
omtrent gedrag in ons bezit. Dit is een van de eisen die de wet kinderopvang
stelt voor de kinderopvang. Er zijn ruim voldoende leidsters in het bezit van een
BHV certificaat en alle leidsters bezitten een kinder- EHBO en reanimatie

diploma. Elk jaar worden de cursussen herhaald. Een ontruimingsoefening wordt
ook meerdere keren per jaar herhaald evenals wat te doen met calamiteiten,
hiervoor is ook een plan aanwezig. Deze is vrij in te zien.
Veiligheid
Verder doen wij er zo veel mogelijk aan om het voor de kinderen zo veilig
mogelijk te maken. Het hele gebouw is brandveiliger gemaakt en alle apparatuur
wordt jaarlijks gekeurd. Op de slaapkamers zijn babyfoons aanwezig en de
deuren van de groepen en de slaapkamers zijn voorzien van ramen om botsingen
te voorkomen. Ook krijgen wij jaarlijks een inspectie van de GGD, brandweer en
andere keuringsinstanties.
Tevens zijn wij in het bezit van een risico- en gezondheidsinventarisatie waarin
aangegeven wordt of en welke maatregelen er worden genomen om de veiligheid
en de gezondheid van de kinderen te waarborgen. Deze inventarisatie wordt
bijgehouden, besproken met de leidsters, jaarlijks opnieuw herhaald en zo nodig
aangepast.
Algemeen
In de eigen groepsruimtes worden de kinderen gebracht en gehaald.
In de groep worden allerlei activiteiten aangeboden en op vaste tijden gegeten
en gedronken. Er is voldoende speelgoed aanwezig voor alle leeftijden. Wat
alleen geschikt is voor de oudere kindjes wordt alleen aan tafel aangeboden
apart van de kleinere kinderen en onder begeleiding van een volwassene.
Speelgoed voor alle leeftijden is uiteraard voor iedereen bereikbaar. Dit
speelgoed wordt wekelijks door ons schoongemaakt, indien nodig vaker.
Wat betreft het eten en drinken zorgen wij voor melk (evt. met smaakje), sap,
thee, ranja en diksap, `s ochtends en `s middags vers fruit(hapje), brood met
beleg en tussentijdse versnaperingen. Voor de kindjes die ´s avonds warm eten,
is er een mogelijkheid om een potje of ander eten mee te geven. Ouders zijn
uiteraard zelf verantwoordelijk voor de versheid van het meegegeven eten.
Met allergieёn houden wij uiteraard rekening!
Slapen
In de slaapkamers staan een aantal (stapel)bedjes. De bedjes zijn voorzien van
een dakje en een hekje, deze kunnen ze niet-zelfstandig openen. Ieder kind
heeft vanuit Babbeloes zijn/haar eigen beddengoed en slaapzak. Dit wordt om de
week gewassen, indien nodig vaker. Speentjes/knuffeltjes mogen van huis
meegenomen worden. Ieder kind krijgt een bed toegewezen, het slaapt iedere
keer op dezelfde plek.

Verschonen
De sanitaire voorziening hebben wij afzonderlijk van de groep vanwege de
hygiëne en vervelende luchtjes. Het is niet nodig luiers mee te geven of crème,
deze hebben wij bij Babbeloes. Uw kind wordt meerdere malen per dag
verschoond of kan naar het (kinder)toilet gaan. Wij leren de kinderen
uiteindelijk zelfstandig naar het toilet te gaan en de eigen hygiëne in acht te
nemen.
Wij doen tevens mee aan een luier-inzamelingstraject, u kunt hiervoor bij ons
speciale afvalzakken ophalen. Dit geldt alleen voor Babbeloes ouders.
Uw luierafval kunt u in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Door het
recyclen van luiers worden grondstoffen als papier en kunststof worden
teruggewonnen en hergebruikt in bijvoorbeeld schrijfpapier of zelfs in
tuinmeubelen. Uit het overgebleven afval wordt eerst groene energie gewonnen,
het restant wordt verwerkt tot compost. Tenslotte wordt het afvalwater
biologisch afgebroken. Op deze manier blijft er niets over; alles wordt
hergebruikt. U leest het een belangrijke bijdrage aan het milieu, en dus aan de
toekomst van de kinderen.
Onze trots
Ons paradeplaatje is onze zeer ruime speelzaal. Deze is ingericht met o.a.
softplay een soort van speelmatten/matrassen waarmee de kinderen zelf
bijvoorbeeld een glijbaantje kunnen creëren of een tunneltje kunnen maken. Er is
van alles mee mogelijk. Het materiaal is kleurrijk, zacht, kindvriendelijk en goed
afneembaar.
Voor de kleine kruipertjes is er een afgezette hoek, waardoor ze geen hinder
ondervinden van de oudere kinderen. Ook kunnen zij vanuit een schommeltje
lekker soezen en kijken naar de bezigheden van de ouderen. De speelzaal is
uiteraard toegankelijk voor groepen.
Ook op de gang en buiten beschikken wij over voldoende ruimte en
speelmogelijkheden voor de kinderen. Aan speelruimte komen ze bij Kdv
Babbeloes niets te kort.
Beleid
Babbeloes is in het bezit van een pedagogisch beleid dat inzichtelijk is. Er ligt
een exemplaar op het kantoor.
In dit beleid staat omschreven hoe wij handelen met de kinderen op de groep.
Want al mag er veel bij Babbeloes, ook kennen wij bepaalde regels voor de
kinderen, o.a. samen aan tafel eten/drinken, aardig zijn voor groot en klein,
baby’s zijn heel mooi als je ze ziet, maar aankomen mag niet, voorzichtig zijn met
andermans spulletjes etc. U begrijpt dat dit allemaal nog een leerproces is voor
de kinderen. Wij proberen het ze op een zo positief mogelijke manier bij

te brengen, door veel te complimenteren en alleen te straffen als het een kind
zichzelf echt even verliest. Een kind wordt dan even apart (op de bank of in de
gang) gezet om vervolgens na een goede feedback weer in de groep verder te
spelen.
Een paar belangrijke punten;
Babbeloes streeft ernaar om voor het kind een veilige plek te creëren, waar het
zich vertrouwd voelt en zodoende goed kan ontwikkelen en ontplooien.
Wij bereiken dit door een duidelijk dagritme en structuur aan te bieden, maar
vooral ook door het geven van een positieve feedback aan de kinderen en het
regelmatig uitdelen van complimenten.
Op elke groep staan vaste leidsters maar deze worden ook ingezet bij ziekte of
vakantie dagen van collega's. Er wordt geen gebruik gemaakt van een grote
invalpool of uitzendbureau waardoor er dagelijks een nieuwe leidster voor de
groep kan komen te staan. Zodoende zijn er altijd vertrouwde gezichten
aanwezig. Er kunnen (vakantie)periodes zijn dat er minder kinderen in een
groep aanwezig zijn, dan is het mogelijk dat er op een groep een leidster staat,
of er worden groepen samengevoegd. Wij zijn met openen en sluiten altijd met
minimaal twee volwassen mensen het gebouw. Elk kind is anders en is een individu
op zich. Kinderen kunnen zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen. Tijdens
vrijspelen of een activiteit mag een kind zelf bepalen wat hij/ zij wil doen.
Wij zingen en dansen veel, lezen veel verhaaltjes voor, doen expressie spelletjes
en knutselen graag. Er zijn voldoende groepsactiviteiten, maar een kind mag en
kan ook lekker zijn eigen gang gaan. Zo ontdekken ze hun eigen wereld. Wel kan
een kind ook gestimuleerd worden om met een groepsactiviteit mee te spelen. Dit
om vertrouwen en een eigen plek te krijgen in een groep.
Contact met ouders
Belangrijk vinden wij het contact tussen de leidsters en de ouders. Per slot van
rekening nemen we toch een deelverzorging en opvoeding waar. Daarom praten en
overleggen wij veel met ouders. Voor baby's tot één jaar schrijven we een
schriftje, om zo een goede overdracht te geven van de dag. Ook het contact met
de medewerkers onderling is erg belangrijk, zij bepalen toch voor een groot deel
de sfeer op de werkplek. Dit contact wordt positief beïnvloed door zeer
regelmatige groepsvergaderingen te houden maar ook individuele gesprekken.
Plaatsing
Voor plaatsing bij Babbeloes kunt u uw kind(eren) inschrijven bij Babbeloes en uw
gegevens op het inschrijfformulier noteren en via onze site versturen. Na
inschrijven wordt er gekeken of er op de gevraagde dagdelen plaats is, mocht dit
het geval zijn, wordt uw kindje geplaatst en sturen wij u zsm het contract op,

dat u ook voor aanvraag bij de belasting nodig hebt. Bij dit contract ontvangt u
de algemene voorwaarden zoals die bij Babbeloes gelden.
Na het ondertekenen en retourneren van het contract bent u zeker van een
plaatsing binnen Babbeloes en gelden de algemene voorwaarden. Mocht er voor
het gewenste dagdeel een wachtlijst zijn, nemen wij ook zo spoedig mogelijk
contact met u op. Wij werken volgens een systeem waarbij gekeken wordt, wie
boven aan de wachtlijst staan en wie het meest geschikt is voor de vrij gekomen
plaats. Graag willen wij ook weten als u geen gebruik meer wilt maken van de
vermelding op de wachtlijst.
Natuurlijk bent u altijd welkom om een kijkje te komen nemen in ons
Kinderdagverblijf! U krijgt een rondleiding en uiteraard is er voldoende ruimte
voor vragen. Hiervoor kunt u ons bellen om een afspraak te maken. Kijkt u ook
eens op www.babbeloes.nl voor een eerste indruk!
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot en met 17.30
(met mogelijkheden van 7.00 tot 18.15 uur).
Hopelijk hebben wij u op dit moment voldoende geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben, kunt u ons natuurlijk altijd even bellen.

Met vriendelijke groet
Namens team Kdv Babbeloes
Racquel de Mey & Moniek Hofstede

