
WELKOM OP 

KINDERDAGVERBLIJF 

BABBELOES  
 

Beste ouder,  

Op ons kinderdagverblijf kan uw kind in 

een veilige en vertrouwde omgeving 

onbezorgd de wereld ontdekken. Uw kind 

wordt met liefdevolle aandacht verzorgd. 

Wij doen er alles aan om uw kind een fijne 

tijd op ons kinderdagverblijf te geven.  

 

Wij hopen dat u door de informatie in dit 

brochure snel bekend raakt met onze 

organisatie en het reilen en zeilen op ons 

kinderdagverblijf.  

Racquel de Mey (prive 06-21210287) 

Moniek Hofstede (prive 06 -11883144)  

 

ALGEMEEN  

Kinderdagopvang Babbeloes beheert een 

kinderdagverblijf en een kleine BSO aan 

de Blijdensteinlaan in Enschede.  

 

AANDACHT VOOR DE ONTWIKKELING  

Op ons kinderdagverblijf werken wij met 

methode als Uk & Puk. Hiermee 

begeleiden en stimuleren wij de 

ontwikkeling van de kinderen. De methode 

sluit aan bij wat er dagelijks op het 

kinderdagverblijf gebeurt: spelen, 

voorlezen, zingen, bewegen op muziek, 

knutselen, maar ook het helpen bij 

huishoudelijke klusjes als tafel dekken, 

opruimen en was opvouwen.  

Aan de hand van thema’s begeleiden de 

pedagogisch medewerkers de kinderen in 

hun spel en bieden zij activiteiten aan. De 

thema’s staan dicht bij de belevingswereld 

van kinderen. Er is veel ruimte voor eigen 

inbreng en initiatieven van de kinderen; wij 

moedigen hen aan om zélf te ontdekken. 

Wij hebben regelmatig overleg in een 

zorgteam, dit team bestaat uit een 

jeugdverpleegkundige, iemand uit een 

wijkteam en wij als kinderopvang daar 

waar nodig ook u als ouder. 

 

Spel is de basis  

Kinderen spelen de hele dag. Al spelend 

ontwikkelen zij zich en krijgen zij grip op 

de grotemensenwereld. Spel is dan ook de 

basis van de methode. De totale 

ontwikkeling van de kinderen wordt 

gestimuleerd, met veel aandacht voor taal. 

Bij de baby’s en dreumesen ligt de nadruk 

op het ervaren. Naarmate de kinderen 

ouder worden, verschuift het accent naar 

het spelend leren; ‘speel-leren’ noemen wij 

dat. Het mooie van opvang in een verticale 

groep is dat de kinderen van elkaar 

kunnen leren en elkaar daarmee 

stimuleren. Wij waken ervoor dat uw kind 

wel kind mag zijn. 

 

Het  “Clubje” 

Om kinderen vanaf 3 jaar wat extra`s aan 

te bieden mogen ze wekelijks tussen de 

middag naar het clubje. Een activiteit 

waarin ze met andere 3 jarigen in het 

knutsellokaal van de BSO, aan extra 

activiteiten zoals knippen, prikken, tellen 

en inzichtopdrachten kunnen deelnemen.  

Naast het clubje bieden wij voor 

verschillende leeftijden activiteiten aan. 

Onder andere babyactiviteiten, gym, 

muziek en buitenactiviteit. 

 

Goede start voor de basisschool  

Bovenstaande methode biedt ieder kind 

de kans zich optimaal te ontwikkelen, 

zowel kinderen die een duwtje in de rug 

nodig hebben, als kinderen die behoefte 

hebben aan extra uitdaging. Voor kinderen 

met een verhoogd risico op een 

ontwikkelingsachterstand is er extra 

ondersteuning en begeleiding mogelijk 

binnen Babbeloes. Zo krijgen alle kinderen 

een kans op een goede start op de 

basisschool. 

  

VERTICALE GROEP EN 

OPENDEURENBELEID  

Wij plaatsen uw kind in een stamgroep. De 

stamgroepen zijn verticaal van 

leeftijdsopbouw (nul tot vier jaar en bij de 

bso vier tot twaalf jaar). In een verticale 

groep kunnen de kinderen zich op een 

natuurlijke manier aan elkaar optrekken, 

elkaar stimuleren en uitdagen tot spel. Elk 

kind kan zich in zijn eigen tempo 

ontwikkelen. Twee stamgroepen vormen 

samen een unit, zodat de kinderen altijd 



voldoende leeftijdsgenootjes hebben om 

mee te spelen. We hebben duidelijke 

afspraken om met elkaar het overzicht te 

bewaren, zodat elk kind gezien wordt. 

Voordat een kind op de andere groep gaat 

spelen, wordt er eerst overlegd op die 

groep. Elke unit heeft een eigen team van 

vaste medewerkers. De pedagogisch 

medewerkers kennen alle kinderen, zeker 

binnen de unit en andersom. Er is dus 

altijd een vertrouwd gezicht.  

Op dagen dat er weinig kinderen zijn, 

kunnen wij ervoor kiezen om de kinderen 

van meerdere units samen te laten spelen. 

De kinderen hebben dan leeftijdsgenootjes 

om mee te spelen en de pedagogisch 

medewerker staat niet alleen.  

 

MEDEWERKERS  

Ons kinderdagverblijf bestaat uit 

pedagogisch medewerkers, meewerkend 

coördinator, directie en een huishoudelijk 

medewerker. 

 

Pedagogisch medewerkers  

Ons kinderdagverblijf heeft een vast team 

van pedagogisch medewerkers. Als zij 

ziek of vrij zijn, worden zij vervangen door 

collega`s, wij maken geen gebruik van 

externen. Wij bieden tevens stagiaires de 

gelegenheid om bij ons praktijkervaring op 

te doen, altijd als extra op de groep.  

 

Meewerkend coördinator, directie 

Dit is een pedagogisch medewerker die 

naast het directe werk met de kinderen 

zorgt voor een goede organisatie op het 

kinderdagverblijf. Voor vragen of 

opmerkingen over de praktische 

organisatie op het kinderdagverblijf is de 

coördinator uw aanspreekpunt. 

Huishoudelijk medewerkster 

Drie ochtenden per week is er een 

huishoudelijk medewerkster werkzaam, zij 

ontlast de pedagogisch medewerksters 

van een aantal huishoudelijke taken. 

Naast de huishoudelijk medewerkster 

komt het bedrijf Carea iedere avond na 

sluiting alles schoonmaken. 

 

 

 

EEN DAG BIJ BABBELOES  

Ons kinderdagverblijf probeert zoveel 

mogelijk rust en regelmaat te creëren voor 

de kinderen. 

 

Brengen en afscheid nemen  

Als u uw kind brengt, kunt u de 

pedagogisch medewerkers vertellen hoe 

het met uw kind gaat en bijzonderheden 

melden die van belang kunnen zijn voor 

de zorg voor uw kind. Wij adviseren u het 

afscheid zélf kort en duidelijk te houden. 

Dit maakt het afscheid makkelijker voor uw 

kind. U kunt natuurlijk altijd later even 

bellen om te horen hoe het gaat.  

Dagindeling  

Baby’s hebben gedurende de dag hun 

eigen slaap-, speel- en voedingsschema. 

Onderstaande globale dagindeling geldt 

voor de wat oudere kinderen:  

 

Ochtend  

▪ Rond 9 uur gaan we met de kinderen 

aan tafel om wat te drinken en fruit te 

eten. We nemen dan alle tijd om samen 

te praten, te zingen of om voor te lezen.  

▪ Na het fruit eten doen we een activiteit 

met de kinderen. Ook is er ruimte voor 

vrij spel.  

▪ De kinderen kiezen zelf met wie en met 

welk speelgoed zij spelen.  

▪ Rond half 12 gaan we, na een 

verschoningsronde samen aan tafel 

voor de broodmaaltijd.  

 

Middag  

▪ Na het eten doen de meeste kinderen 

een middagslaapje of rusten even. De 

anderen gaan spelen of doen mee met 

een activiteit.  

▪ Als de kinderen uit bed zijn, is er een 

verschoonronde en eten en drinken we 

wat. Hierna spelen de kinderen weer en 

bieden we een activiteit aan.  

▪ Aan het eind van de dag krijgen de 

kinderen na de verschoonronde nog iets 

te drinken met de mogelijkheid hun 

meegebrachte warme maaltijd op te 

eten.  

 

 

 



Slapen  

Op het kinderdagverblijf volgen we zo veel 

mogelijk het slaapschema van elk kind. Wij 

leggen baby’s altijd op hun rug te slapen; 

wilt u daarvan afwijken dan vragen wij u 

een verklaring te ondertekenen. Baby`s 

kunnen in overleg nog in een (eigen) 

kinderwagen zolang ze niet omrollen. 

Babbeloes voorziet de bedjes van schoon 

beddengoed en slaapzakjes. 

 

Voeding  

Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de 

adviezen van het Voedingscentrum. 

Uiteraard houden wij rekening met 

kinderen die vanwege een allergie of om 

een andere reden bepaalde 

voedingsstoffen niet mogen eten. U vindt 

informatie over ons voedingsaanbod en 

over het bereiden en meenemen van 

babyvoeding op onze website. Geeft u 

borstvoeding en bent u in de gelegenheid 

om zelf te komen voeden, dan bent u van 

harte welkom! De warme maaltijd dient u 

zelf voor te zorgen, deze zal eind van de 

middag aangeboden worden. De 

verantwoording voor het bereiden en 

aanleveren van deze maaltijd ligt bij de 

ouder. 

 

Buiten ontdekken en ervaren  

Vies worden mag bij ons! Ons advies is 

ook om geen nieuwe, dure kleding aan te 

trekken. 

De buitenruimte aan de voorzijde van ons 

kinderdagverblijf is ingericht als natuurlijke 

ontdektuin. Hier hebben de kinderen alle 

ruimte om zelf te ontdekken, te beleven en 

te ervaren. In het middenstuk is een grote 

zandbak en achter is een groot stuk 

(kunst)gras en een fietsgedeelte. Tussen 

de speelplaatsen zitten hekken waardoor 

de tuin overzichtelijk blijft. 

 

Verschonen en naar de wc  

Voor elk eet- of drinkmoment, en uiteraard 

tussendoor als dat nodig is, worden de 

kinderen verschoond en/of gaan ze naar 

de wc. Luiers hoeft u niet mee te nemen. 

Kinderen die thuis ook eraan toe zijn, 

begeleiden we bij het zindelijk worden.  

  

 

Ophalen  

Als u uw kind komt ophalen, vertellen de 

pedagogisch medewerkers graag hoe de 

dag voor uw kind verlopen is. Wat heeft 

uw kind beleefd, aan welke activiteiten 

heeft het meegedaan, met wie heeft het 

gespeeld. In het eerste jaar van uw kind 

houden we een dagboekje bij die u zelf 

meegeeft. Hierin kunt ook u de 

bijzonderheden over kind/ de dag 

vermelden.  

Wilt u het altijd doorgeven, als iemand 

anders uw kind komt halen? De code voor 

de deur is alleen voor ouders bedoeld, 

anderen kunnen gebruik maken van de 

bel. Mocht u vergeten zijn dat iemand 

anders uw kind komt halen, wordt het kind 

niet meegegeven, dit kan tot vervelende 

situaties leiden 

 

Verjaardag  

Natuurlijk vieren we een feestje als uw 

kind jarig is! Als u wilt, mag uw kind 

trakteren; wel graag gezond. 

  

CONTACT MET OUDERS  

Ons kinderdagverblijf onderhoud het 

contact op diverse manieren met de 

ouders. 

 

Ouderparticipatie  

Wij hechten veel belang aan uw inbreng. 

U kunt betrokken zijn bij het 

kinderdagverblijf van uw kind door lid te 

worden van de oudercommissie of door – 

als u dat leuk vindt – een handje te helpen 

bij een activiteit. Gedurende het jaar krijgt 

u hier informatie over middels een 

nieuwsbrief of per e-mail. 

 

Oudergesprekken en ouderavonden  

Daar waar nodig, ontvangt u een 

uitnodiging voor een oudergesprek over 

uw kind. Wij houden de ontwikkeling bij via 

observaties. Ook organiseert het 

kinderdagverblijf of oudercommissie ten 

minste een keer per jaar een ouderavond.  

De medewerkers informeren u over de 

gang van zaken op het kinderdagverblijf of 

een deskundige geeft informatie over een 

specifiek thema. De ouderavond is een 

leuke manier om contact met andere 

ouders te hebben.  



 

Nieuwsbrieven en social media  

Via nieuwsberichten en op onze website 

houden wij u op de hoogte van wat er 

speelt op het kinderdagverblijf. Wij zijn ook 

actief op Facebook, zowel besloten als 

openbaar (uiteraard met toestemming).    

 

PRAKTISCHE  ZAKEN  

Afmelden  

Wij vragen u vriendelijk uw kind altijd af te 

melden als het niet komt. Het liefst zodra u 

dit weet, zodat wij eventueel een andere 

ouder blij kunnen maken met de plaats. 

Afmelden kan via mail maar liefst via de 

telefoon. (053 – 4313895) 

 

Bereikbaarheid en noodnummer  

Wij vragen u dringend uw (nood-) 

telefoonnummers op het intakeformulier 

actueel te houden. Zo kunnen we u of uw 

contactpersoon altijd bereiken. Deze kunt 

u op de groep aan de leidster vragen ter 

inzage. 

 

Compensatieregeling 

Voor de feest-, vakantie- en vrije dagen 

hebben wij naast het ruilen of extra 

afnemen een compensatieregeling. Deze 

zijn te vinden op de site maar heeft u ook 

bij de inschrijving via de mail ontvangen.  

 

Voeding en verzorging  

Alles wat uw kind gedurende de dag nodig 

heeft, hebben we in huis. Eten (behalve 

babyvoeding en de warme maaltijd), 

drinken, luiers, crème, tuitbekers etc en 

beddengoed hoeft u dus niet zelf mee te 

nemen. Het enige dat u mee hoeft te 

geven, is een setje reservekleding en de 

speen en/of knuffel van uw kind. Wij 

adviseren u om de kleren en persoonlijke 

spullen van uw kind te merken en – in 

verband met de veiligheid – liever geen 

kleding aan te trekken met koordjes of 

capuchon. Het dragen van sieraden wordt 

ook zeer afgeraden, wij doen ze af 

gedurende de opvangdag. 

 

Als uw kind vier jaar wordt  

Als uw kind vier jaar wordt, stopt de 

opvang automatisch. Als u de plaatsing 

wilt verlengen, kunt u contact opnemen via 

de mail. U gaat niet automatisch over naar 

de BSO. De opzegging of wijziging voor 

de toeslagen via de belastingdienst dient u 

zelf te regelen.  

 

Verandering van dagdelen en opzeggen  

Als u van dagdelen wilt veranderen, kunt u 

dit aanvragen via het formulier op onze 

website of via de mail 

(moniek@babbeloes.nl). Ook opzeggen 

kan via de mail. De opzegtermijn voor een 

hele of gedeeltelijke plaatsing is een 

maand.  

 

Foto’s en video-opnamen  

Wij maken regelmatig foto’s en video-

opnamen. Deze plaatsen we soms op de 

besloten site van facebook zodat u kunt 

zien wat uw kind bij ons beleeft. Als u hier 

bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven 

bij de medemedewerkers of op uw 

intakeformulier.  

 

Zieke kinderen  

De rust en de extra aandacht die een ziek 

kind nodig heeft, kunnen wij helaas op het 

kinderdagverblijf niet bieden. Wij vragen u 

daarom uw kind thuis te houden als het 

ziek is. Wij geven de kinderen geen 

koortsverlagende middelen en vragen u 

uw kind ook niet met een koortsverlagend 

middel naar het kinderdagverblijf te laten 

gaan. Wij kunnen dan namelijk het 

ziektebeeld niet goed inschatten wat kan 

leiden tot vervelende situaties.  

 

Besmettelijke ziekte 

Wilt u besmettelijke ziekten direct aan de 

pedagogisch medewerkers melden? Dan 

kunnen wij de andere ouders op de hoogte 

stellen. Bovendien zijn wij verplicht 

sommige ziektes aan de GGD te melden. 

Wij hanteren ons eigen beleid in geval van 

besmettelijke ziekten. Hierin wijken wij 

bijvoorbeeld af wat betreft waterpokken, 

hand mond- en voetziekte en 

onbehandelde krentenbaard, dan weren 

wij kinderen uit hygiënisch oogpunt maar 

ook uit voorzorg voor de allerjongsten. 

 

Ziek worden tijdens het verblijf  

Als uw kind ziek wordt of een ongeluk 

krijgt, terwijl het op het kinderdagverblijf is, 



informeren wij u altijd direct via de 

telefoon. Soms vragen wij u uw kind 

eerder op te halen, in ieder geval bij een 

temperatuur van 38.5 graden of hoger 

ongeacht of uw kind wel of geen 

ziekteverschijnselen vertoont. In 

spoedgevallen roepen wij zelf medische 

hulp in of gaan met uw kind naar een arts 

of een ziekenhuis. Wij informeren u ook 

dan natuurlijk direct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie  

Op www.babbeloes.nl leest u van alles 

over onze organisatie. Heeft u geen 

internet of kan u de informatie die u zoekt 

niet vinden. Bezoek ons dan gerust aan de 

HB Blijdensteinlaan 43 te Enschede of bel 

ons. De informatie is ook in te zien op ons 

kinderdagverblijf.  

 

Bijzonderheden  

Wij zijn geopend van maandag tot en met 

vrijdag van 7:00 t/m 18:00. 

Op de nationale feestdagen zijn we 

gesloten, maar ook op Oudjaarsdag.



 


