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WIE BEN IK?
Over mij.

Mijn naam is Emmy Jansen, ik ben 33
jaar en woon in Nieuw-Bergen samen
met Niels. In januari 2021 is ons
zoontje Julian geboren. Al van jongs
af aan wist ik dat ik graag met
kinderen wilde gaan werken. Ik ben
de opleiding sociaal pedagogisch werk
gaan doen en daarna gaan werken in
de kinderopvang. Ik had de droom om
voor mezelf te beginnen en ben deze
droom achterna gegaan. Uiteindelijk is
deze droom uitgekomen en opende in
2016 gastouderopvang Bofkontjes. Ik
doe dit werk met ontzettend veel
plezier.

Naast gastouder werk ik ook als
babycoach en als docent
Babymassage.

In mijn opvang wil ik een veilige basis bieden
zodat kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Ik kijk naar het kind en zijn
behoeftes.
Mijn uitgangspunt is dat ieder kind zich hier thuis
voelt.

GASTOUDEROPVANG BOFKONTJES

Kleinschalige opvang in

een veilige en liefdevolle

omgeving.
Gastouderopvang Bofkontjes vindt plaats bij

ons in huis. Het is kleinschalig, maximaal 5

kinderen per dag. Voor de opvang is een

aparte ruimte veilig en kindvriendelijk

ingericht en door de GGD goedgekeurd. Hierbij

is ook een slaapkamer en wc voor de kinderen.

Er is voldoende speelgoed, voor elke leeftijd,

aanwezig en ook buiten is een fijne tuin om te

spelen.

Bofkontjes is op maandag, donderdag en

vrijdag geopend voor kinderen van 0-4 jaar.

Het adres is Lijsterstraat 19 in Bergen. Het is

kleinschalig (maximaal 5 kinderen per dag).

persoonlijk - veilig - vertrouwd - liefdevol -  ontwikkelen - leren - spelen - plezier



DAGINDELING
Hoe ziet een dag bij Bofkontjes eruit?

Geen dag is hetzelfde. Het dagritme en activiteiten worden dan ook aangepast aan waar de kinderen op dat

moment behoefte aan hebben. Wel heb ik een vaste structuur, met momenten die iedere dag terugkomen.

Deze voorspelbaarheid geeft kinderen een gevoel van veiligheid en herkenning. Ons doel is om iedere dag

minimaal 1 keer per dag naar buiten te gaan maar het liefst zoveel mogelijk. Een gemiddelde dag ziet er

ongeveer zo uit:

Rustmoment
Als de buikjes vol zijn hebben we een
rustmoment.
De kinderen die een middagslaapje doen
gaan naar bed. De kinderen die niet meer
slapen rusten even op de bank en gaan
daarna vaak even puzzelen, een boekje
lezen of we doen samen een spelletje.

Tafelmoment
Als alle kinderen er zijn gaan we aan
tafel om lekker fruit te eten en wat te
drinken. Als het fruit op is gaan we
gezamelijk een boekje lezen of zingen we
liedjes.

Spelen
Als we van tafel zijn gaan we vrij
(buiten)spelen/wandelen/knutselen/puz
zelen/etc. Dit is per dag verschillend. Ik
kijk waar de kinderen behoeften aan
hebben.

Einde van de dag
Jaa, daar is papa of mama weer na
eenfijne dag bij Bofkontjes. De kinderen
worden opgehaald. Er is voldoende tijd
voor de overdracht.

Spelen
Als we van tafel zijn gaan we vrij
(buiten)spelen/wandelen/knutselen/
puzzelen/etc. Dit is per dag verschillend.
Ik kijk waar de kinderen behoeften aan
hebben.

Tafelmoment
Als alle kinderen weer uitgerust zijn gaan
we weer gezellig aan tafel om wat te eten
en te drinken. Een koekje of nog een
stukje fruit. Daarna lezen we samen een
boekje of zingen we liedjes.

Tafelmoment/lunch
We eten samen boterhammen aan tafel.
De wat oudere kinderen mogen zelf hun
boterhammen smeren.

Begin van de dag
De kinderen worden gebracht. Er is
voldoende ruimte voor de overdracht en
afscheid. de kinderen gaan dan lekker
spelen.

knutselen - koken - bakken - vrij (buiten)spelen - spelletjes - puzzelen - boekjes lezen



THEMAS

Ik werk met thema’s. bijvoorbeeld: de
seizoenen,feestdagen. Tussendoor heb
ik nog andere thema’s. Deze heb ik niet
van te voren vast liggen maar ik kijk
wat er op dat moment leeft bij de
kinderen en daar speel ik op in. Voor elk
thema halen we passende boekjes bij de
bibliotheek.

OPVANG BABY’S

In de opvang zijn maximaal 2 baby’s per dag.

Hierdoor is er genoeg persoonlijke aandacht

voor de baby's. Ik volg de routine van de baby

en de wensen van de ouders. (voor zover dit

mogelijk is) Ik maak gebruik van een

draagdoek/draagzak (indien ouders hier

toestemming voor geven.) Verder heb ik een

box en een babyhangmat waarin de baby

heerlijk kan ontspannen. Ik hou rekening met

de hoeveelheid prikkels van de baby. Verder

bied ik speelgoed aan wat past bij de

ontwikkelingsfase van de baby. Doordat ik

een opleiding heb gedaan tot babycoach en

docent babymassage heb ik veel kennis van

baby's wat zeker ook van pas komt bij mijn

werk als gastouder.

We maken  regelmatig uitstapjes, lekker erop uit.

bakfiets - speeltuin - bos - bibliotheek - Maasduinen Staete - Ballorig - boerderij

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN

Een paar keer per jaar organiseer ik
een gezamenlijke activiteit voor alle
Bofkontjes, papa's en mama's. 
Bijvoorbeeld samen paaseieren
zoeken , een zomerfeestje, of samen
mijn verjaardag vieren. Helaas was
dit afgelopen jaar niet mogelijk
vanwege corona. Hopelijk kan dit
snel weer!



Vrijdag 24 december 2021 t/m 2
januari 2022 - Kerstvakantie 
Maandag 28 februari - vrije dag,
carnaval
Vrijdag 18 april - cursus 
Maandag 18 april - pasen
Donderdag 26 mei -
Hemelvaartsdag 
Vrijdag 27 mei - vrije dag
Maandag 30 mei - vrije dag
Maandag 6 juni - 2e pinksterdag
Maandag 22 augustus t/m vrijdag
10 september  - Zomervakantie
Maandag 14 november - cursus
Maandag 26 december t/m vrijdag
31 december - kerstvakantie

OPENINGSTIJDEN

Gastouderopvang Bofkontjes is iedere
maandag, donderdag en vrijdag
geopend van 7:00 tot 18:00. (mocht je
eerder of langer opvang nodig hebben
overleg dit even. Vaak is dit mogelijk)

Op de volgende dagen in 2022 is de
opvang gesloten ivm
verlof,feestdagen/vakanties:

(vakanties en vrije dagen zijn onder
voorbehoud en kunnen nog tot 2
maanden vantevoren gewijzigd
worden.)

WENNEN

Alle nieuwe kindjes mogen èèn keer
kosteloos komen wennen. Het kindje
komt dan èèn keer 3 tot 4 uurtjes
wennen. 

Fruit(hapjes)Brood en beleg

Drinken

Tussendoortjes

Luierdoekjes

(zonodig)sudocreme,bepanthen,zonnebrand

crème

Overdracht schriftje

Luiers

Flesvoeding

Groente hapje

Het tarief voor de opvang in 2022 is €6,75 per

uur. Exclusief bureaukosten

(het tarief kan ieder jaar worden verhoogd.)

Dit is inclusief: 

Dit is exclusief:

Ik sta in het Landelijk Register Kinderopvang

en ben aangesloten bij een gastouderbureau.

Dit wil zeggen dat ouders recht hebben op

kinderopvangtoeslag.

LRK nummer: 263549185

Het gastouderbureau waar ik bij aangesloten

ben is: Zorg Voor Mijn Kind.

Voor meer informatie en tarieven van het

gastouderbureau: https://zorgvoormijnkind.nl

TARIEVEN



VASTE CONTRACTUREN

Hoe werkt het?
De ouder(s) zijn de gastouder op basis van de vaste afgesproken uren een
vergoeding verschuldigd. Er wordt samen met de ouders een urenberekening
gemaakt. De minimale afname per dag is : 7 uur.
De afgesproken uren worden gedeeld door 12 maanden waardoor de ouders iedere
maand hetzelfde bedrag betalen.

HOE WORDEN DE UREN BEREKEND?
Voorbeeld:
Lotte komt iedere maandag van 8.00 tot 17:00. Dat zijn 9 uur.
Allereerst gaan we uit van 52 weken. Hier gaan mijn vakanties/ vrije dagen/
feestdagen vanaf.Met vakanties/feestdagen heb ik bijvoorbeeld  7 maandagen vrij.
52-7=45weken. 45x9 uur = 405 uur per jaar.
405-12= 33,75 uur per maand
33,75 x €6,00= €202,50 per maand is wat de ouders van Lotte iedere maand
betalen.

Als ouders buiten mijn vakantie om vakantie hebben of de kinderen om een andere
reden niet komen worden de uren gewoon betaald.
Het kan natuurlijk zijn dat kinderen een keer extra komen of langer blijven. Mocht
er plek zijn kan dit natuurlijk altijd!
De extra uren hou ik bij en er wordt dan 1 keer per jaar een herberekening
gemaakt. Als ik nog ziek ben geweest of een extra vrije dag heb gehad worden
deze uren eerst van de extra uren afgehouden. Wat overblijft wordt dan later
betaald. Mocht het zo zijn dat een kind veel extra komt of structureel meer komt
maken we al eerder een herberekening en kijken we of de overeenkomst eventueel
aangepast moet worden.

Voor vragen, opmerkingen of meer

informatie.

Neem contact op:

 info@bofkontjes-bergen.nl


