
 

 

Even voorstellen: 

 

Mijn naam is Hatice Bayraktar en ik ben 43 jaar. Ik ben getrouwd met Ismail en 
samen hebben we twee kinderen. Mijn zoon Berk is 14 jaar en mijn dochter 
Mira is 7 jaar. Als peuterleidster/pedagoog ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij 
een grote kinderopvang. Doelgroep 0 t/m 12 jaar.  Daarnaast heb ik ervaring 
opgedaan in een peuterspeelzaal. Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. 
Ik heb PW3 en PW4 diploma. Tevens bezit ik een certificaat ‘’Eerste Hulp aan 
kinderen’’. Ik heb bewust de keuze gemaakt om als gastouder te starten. Op 
deze manier kan ik kleinschalig, de kinderen een vertrouwd gezicht en een 
huiselijke sfeer aanbieden. Vanaf maart 2017 start ik als gastouder en bied ik 
opvang aan kinderen vanaf 8 a 9 mnd tot 4 jaar.  

Mijn opvangdagen zijn op maandag, dinsdag, en donderdag. 

Opvangtijd: 07 :30 – 17:00 uur (opvangtijd is in overleg aan te passen). 

LRK: 216584449  /  KvK: 68533802       Tel: 06-44658317 

Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn folder. Zie bijlage. 

 

Gastouder ’ t Riddertje is aangesloten bij:  

Gastouderbureau Zorg voor Mijn Kind. 

Contactpersoon: Job Wijnen 

Mail: info@zorgvoormijnkind.nl 

Tel: 06-20153900 

Gastouderbueau ViaViela 

Contactpersoon: Kim Janssen-Sonnemans +Esther van Dok 

Mail: kjanssen@viaviela.nl  Klantenservice: info@viaviela.nl 

Tel: 06-14465662   Tel: 0499-425421 

mailto:kjanssen@viaviela.nl
mailto:info@viaviela.nl


 

 

    Werkplan van gastouder ’t Riddertje 

 

Waar het vooral om draait is dat ik uw kind bij ’t Riddertje een fijne dag bezorg met veel liefde en 
aandacht. Het pedagogisch werkplan van het gastouderbureau waarmee ik samen werk is ten allen 
tijde bij mij op de opvang in te zien. Onderstaand vindt u mijn pedagogische visie over de opvang van 
’t Riddertje. 

 

1) Fysieke en emotionele veiligheid: 

Het is belangrijk dat uw kind zich welkom en veilig voelt bij mij. De meeste kinderen voelen zich 
prettig en veilig wanneer er ritme en regelmaat is in de verzorging thuis en bij de gastouder. 
Daarom is het voor mij van belang deze goed op elkaar af te stemmen. Vaste rituelen, structuur, 
ritme en duidelijke regels zorgen ervoor dat uw kind zich prettig voelt. Een vertrouwde omgeving 
met bekende groepsgenootjes dragen bij tot een veilig gevoel en van hieruit kan uw kind zich ook 
gaan ontwikkelen. Ik vind het erg belangrijk een goede vertrouwensband met uw kind op te 
bouwen. 

De aard van de verzorging hangt af van de leeftijd van uw kind en van uw kind zelf. Bij de 
allerkleinste probeer ik het ritme van thuis aan te houden en aandacht aan de verzorging te 
geven. Bij een groter kind laat ik het kind zelf op ontdekking gaan maar zal ik het kind altijd 
ondersteunen en helpen daar waar dat nodig blijkt te zijn. Samen met de vraagouders worden 
afspraken gemaakt over o.a.: voeding, slapen, zindelijkheid, ziekte, hygiëne, enz. Er zijn hiervoor 
formulieren aanwezig op de opvang. De vraagouders tekenen hiervoor.  Een goede overdracht, 
zowel bij het brengen als bij het ophalen van uw kind is van groot belang.  

Voorafgaande aan de opvang bied ik de mogelijkheid aan de vraagouders om samen met hun 
kind te komen wennen. Uw kind mag, indien gewenst, ook 2 uurtjes alleen komen wennen. Dit 
gaat natuurlijk altijd in overleg met de vraagouders.  

  

 



2) Normen en waarden: 
Normen en waarden verschillen van mens tot mens maar spelen zeker een grote rol bij het 
opvoeden van kinderen. Ik probeer de normen en waarden van de vraagouders te bespreken 
zodat wij deze eventueel op elkaar kunnen afstemmen. Sommige zaken zullen er bij de 
gastouder anders aan toe gaan als bij de vraagouders thuis. Dat is geen probleem. Kinderen 
leren hierdoor dat er verschillen kunnen zijn en zij leren hiermee om te gaan. 

Als gastouder zal ik: 

 De kinderen het goede voorbeeld geven en laat ik kinderen een positief en sociaal gedrag 
zien. 

 Kinderen laten zien dat we respectvol met elkaar omgaan maar zeker ook met de dieren. 
Zo leren we tijdens activiteiten elkaars werk te waarderen en laten we zien hoe we omgaan 
met materialen. 

 Kinderen stimuleren samen te delen en samen te spelen maar zal ik ze ook de vrijheid 
bieden iets alleen te mogen doen. 

 De kinderen leren dat zij ook een keuze hebben. Ook kinderen mogen ‘nee’ zeggen 
wanneer dit op een beschaafde manier gebeurt. 

 Kinderen leren compromissen te sluiten, oplossingen bedenken en leren overleggen. 
 De kinderen leren dat we elkaar complimentjes kunnen geven en we soms ook ‘sorry’ 

horen te zeggen. 
 Zelfredzaamheid stimuleren (zichzelf aankleden, naar toilet gaan). 

  

Hoe ga ik om met straffen en belonen? 

Dit is een belangrijk onderdeel van het opvoeden bij kinderen. Omdat er bij een gastouder over 
het algemeen sprake is van een positieve groepsdruk: de kinderen hebben het namelijk gezellig 
met elkaar en met de gastouder, zal het zo zijn dat kinderen zich daarom meestal erg goed aan 
de regels houden. Hierdoor kan het zijn dat er bij mij als gastouder een andere methode wordt 
gebruikt dan thuis. Ook de relatie tussen mij en uw kind is anders dan tussen de vraagouders en 
hun kind. Voorbeeld: indien nodig zou ik een kindje even apart kunnen zetten op een 
denkstoeltje, bij onacceptabel gedrag maar dit zal altijd onder toezicht zijn en nooit voor lange 
tijd. 

 

 
 



3) Persoonlijke competenties: 
Hoe stimuleer ik een kind in zijn of haar ontwikkeling? 

Elk kind is uniek en maakt een eigen ontwikkeling door. Niets hoeft persé, een kind mag ergens 
aan meedoen als het daar zin in heeft en aan toe is. Tijdens de activiteiten die ik de kinderen aan 
zal bieden, laat ik de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Ieder kind doet dat 
dus in een eigen tempo. Ik zal de kinderen begeleiden in hun zelfstandigheid en activiteiten 
aanbieden aan de behoeften van elk kind. 

De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn: 

 Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek: verven, plakken, kleuren, knippen, puzzelen, 
kralen rijgen, het openen en dichtmaken van voorwerpen zoals de deksels van een pan of 
knopen en ritsen, 1e schrijf en tekenoefeningen, enz. 

 Grove motoriek: rollen, klimmen en klauteren, lopen, rennen, springen, fietsen, steppen, 
bouwen, gooien en vangen, enz. 

 Zintuiglijke ontwikkeling: horen (zoals bijvoorbeeld: geluiden van de rammelaar, 
geluidspelletjes, instrumentjes) voelen (diverse soorten materiaal voelen zoals ruw en glad 
materiaal, zand, water, steen, warm en koud enz) ruiken (geurzakjes, hoe ruikt het eten, 
dierengeur etc) proeven (verschillende smaken proeven zoals: zuur, zoet, zout….) zien 
(spelletjes zoals: ik zie ik zie wat jij niet ziet, wat ligt er op het kleed en wat is er weg?) 

 Taalontwikkeling: luisteren naar verhalen en boekjes lezen, benoemen van voorwerpen en 
dieren enz, liedjes zingen, vertellen over iets wat een kindje heeft meegebracht, versjes 
leren, plaatjes kijken en benoemen, letter en woordspelletjes en hoe spreken we alles uit) 

 Kunstzinnige vorming: dansen, fantasiespel, luisteren naar muziek en muziek maken, 
toneel. Beeldende vorming: plakken, kleien, verven, tekenen. 
 
 

4) Sociale competenties: 
Ik wil ervoor zorgen dat er voldoende tijd en ruimte is voor uw kind om op eigen initiatief met 
andere kinderen te kunnen spelen en zich sociaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind hoort erbij 
en elk kind mag meedoen. Er is ruimte om te experimenteren door bijvoorbeeld zelf een conflict 
op te lossen en door rekening met elkaar te houden, eerlijk te delen enz. Kinderen leren zo te 
functioneren in een groep. Natuurlijk zal ik de kinderen hierin begeleiden en hulp bieden waar 
nodig is. 

Communicatie met vraagouders vind ik erg belangrijk. Ze kunnen mij altijd bellen of een bericht 
sturen wanneer ze vragen hebben. Eerlijkheid en openheid staan bij mij hoog in het vaandel! 



 

Wat is het doel van de gastouder en vraagouder over de AVG Privacy Wetregeling: 

De gastouder en vraagouders verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband 
hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering 
van deze overeenkomst en tijdens de gehele contractperiode vertrouwelijk ter kennis is 
gekomen. De vraagouders hebben de brief van de nieuwe wetregeling van de gastouder 
ontvangen en zijn goed geïnformeerd. Ze hebben de brief ondertekend. Zie klapper. 

Wat is er aanwezig in de opvang: 

• Klapper met formulieren/gegevens die vraagouders hebben ondertekend 
(huisregels)voor de opvang. Zie bijlagen. 

• Klapper met betalingsspecificaties  
• Beveiligde telefoon met pincode en vingerafdruk 
• Beveiligde laptop met code. Basic AVG Antivirus 
• Klapper van het gastouderbureau 

Waar wordt de toestellen en documenten gewaarborgd en wat zijn 
de afspraken hierover met de gezinsleden: 

• Klapper met formulieren/gegevens van de vraagouders worden in de opgesloten kast 
opgeborgen. Deze klapper ligt boven in de kast op een vaste plek. Buiten bereik van 
de eigen kinderen van de gastouder. Er zijn met gezinsleden afspraken overgemaakt 
dat de bovenste gedeelte van de kast niet mag worden gebruikt. 

• Klapper met betalingsspecificaties worden in de gesloten kast opgeborgen. Deze ligt  
boven in de kast op een vaste plek en buiten bereik van eigen kinderen van de 
gastouder. Er zijn met gezinsleden afspraken gemaakt dat de bovenste gedeelte van 
de kast niet mag worden gebruikt. 

• Beveiligde telefoon met pincode en vingerafdruk. Hier zijn afspraken over gemaakt 
met de gezinsleden. Zij kunnen hier geen gebruik van maken, omdat deze bedoeld is 
voor het werk en het is beveiligd met pincode en vingerafdruk van de gastouder. 



 

• Beveiligde laptop is alleen bedoeld voor gebruik door de gastouder. Deze is beveiligd met 

code. Er zit een account op voor de gastouder. Gezinsleden kunnen hier geen gebruik van 

maken. Hier zijn duidelijke afspraken over gemaakt. De laptop ligt boven in de gesloten kast. 

Buiten bereik van eigen kinderen van de gastouder. 

• De gastouder maakt geen gebruik van de back up. 

• Klapper van het gastouderbureau wordt in de gesloten kast opgeborgen. Deze ligt boven in de 

kast op een vaste plek en buiten bereik van eigen kinderen van de gastouder. Er zijn met 

gezinsleden afspraken gemaakt dat de bovenste gedeelte van de kast niet mag worden 

gebruikt. 

Hoelang worden de gegevens van de vraagouders bewaard: 

• Bij beëindiging van het contract worden de ondertekende formulieren/gegevens een jaar 

bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Het contract staat tevens op de beveiligde inlogsite 

van het gastouderbureau. 

• Er worden regelmatig foto’s gemaakt van de kinderen, na ondergetekende toestemming van 

de ouders, voor het dagelijkse/wekelijkse programma van de opvang. Zie klapper voor 

toestemming. De foto’s staan op de facebook pagina van de gastouder. De foto’s die op de 

telefoon van de gastouder staan worden einde van de week verwijderd. Deze is beveiligd met 

pincode en vingerafdruk. 

• Er mag door de vraagouders geappt worden naar de gastouder waarin de vraagouders naar 

de toestand van hun kind mogen vragen (bijv. i.v.m. ziekte).  Deze gesprekken worden in de 

avond verwijderd. 

• Vraagouders geven wijzigingen door per mail, app of brief aan de gastouder. Deze worden 

direct genoteerd door de gastouder in de beveiligde inlogsite van het gastouderbureau en 

daarna wordt het verwijderd/vernietigd. 

• Dit privacy beleidsdocument wordt opgenomen in het Word document van de laptop van de 

gastouder. 

Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de telefoon en laptop: 

• De beveiligde telefoon met pincode en vingerafdruk wordt dagelijks gebruikt (7x24) 

• De laptop wordt gebruikt alleen voor het uitprinten van documenten zoals, betalingsspecificaties, 

formulieren en activiteiten etc. ongeveer drie keer/drie uurtjes in de week. 



 

Welke gezins-/ familieleden van de gastouder zijn op de hoogte van de AVG 
Privacy Wetregeling en weet wat deze inhoudt? Wat zijn de afspraken 
hierover? Zijn de vraagouders hiervan op de hoogte en van de achterwacht?: 

De gastouder is gehuwd en heeft 2 kinderen. De partner van de gastouder is op de hoogte van de 

nieuwe wetregeling. Hij heeft ingecheckt op de site van de AVG wetregeling. Hij heeft het formulier 

van de gastouder (privacybeleidsplan) ondertekend. De zoon van 14 jaar en de dochter van 7 jaar. 

De zoon van de gastouder op de hoogte van de nieuwe wetregeling. Er zijn afspraken gemaakt over 

de opgeborgen gegevens van de vraagouders. De zoon weet dat hij geen gebruik mag maken van de 

klappers, telefoon en laptop. De dochter is nog te klein om dit te beseffen. Vandaar dat ze geen  

kennis kan hebben van de nieuwe wetregeling. De gastouder verzameld de gegevens van de 

vraagouders boven in de gesloten kast. Buiten bereik van de kinderen.  

1.  De partner van de gastouder is de achterwacht bij ongeval van een kind en weet welke 

klapper hij nodig heeft. De partner neemt contact op met de vraagouder van het kind. De 

partner is gescreend voor de wet kinderopvang en VOG aanwezig. 

2. Zus van de gastouder weet welke klapper ze nodig heeft bij ongeval van het kind als zij wordt 

gebeld voor de achterwacht. Zij is ook op de hoogte van de nieuwe wetregeling. Zij heeft 

ingecheckt op de site van de AVG Privacy Wetregeling. Zij heeft ervoor getekend, de 

gegevens van de vraagouders goed te waarborgen. 

3. Zus van de gastouder weet welke klapper ze nodig heeft bij ongeval van het kind als zij wordt 

gebeld voor de achterwacht. Zij is op de hoogte van de nieuwe wetregeling. Zij heeft 

ingecheckt op de site van de AVG Privacy Wetregeling. Zij heeft ervoor getekend, de 

gegevens van de vraagouder goed te waarborgen. 

Boekhouder van de gastouder is op de hoogte van de AVG Privacy Wetregeling: 

De boekhouder neemt de klapper met betalingsspecificatie van de vraagouders mee naar huis 

voor de aangifte van de belastingdienst. Neemt deze weer terug. De boekhouder gaat hier 

zorgvuldig mee om. De boekhouder heeft hiervoor getekend. Zie klapper. 

 

 

 



 

Vernieuwde AVG Privacy Wetregeling 

Beste Vraagouders, 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor meer informatie verwijs ik 

jullie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.  Ik wil jullie graag informeren over de AVG wetregeling bij gastouder ’t riddertje. 

Het is van belang dat de gastouder en de vraagouders elkaars privacy respecteren en hiermee volledige geheimhouding 

betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst en tijdens de gehele contractperiode 

vertrouwelijk ter kennis is gekomen. De gegevens van de vraagouders worden in een klapper gewaarborgd, die in een gesloten 

kast bij de opvang ligt. Hierover zijn beveiligingsafspraken gemaakt met de gezinsleden. De gastouder maakt voor het uitvoeren 

van haar werk gebruik van haar werktelefoon en laptop. Deze zijn beveiligd met pincode en vingerafdruk van de gastouder. Dit 

vanwege de vernieuwde AVG Privacy Wetregeling. Er zijn 3 personen aangewezen als achterwacht, bij de gastouder ‘t 

Riddertje. De achterwacht is goed geïnformeerd over de nieuwe wetregeling. De achterwacht heeft het formulier ondertekend. 

Vanaf 25 mei 2018 worden er geen foto’s meer van het kind verstuurd naar de vraagouders. Tenzij ze hiervoor schriftelijke 

toestemming geven. Er worden geen ‘stand van zaken’ appjes meer verstuurd alleen bij dringende zaken is dat wel mogelijk. 

Zoals bij ziekte of wijzigingen doorgeven. Deze gesprekken zullen dezelfde dag worden verwijderd. De wijzigingsmail die 

vraagouders sturen naar de gastouder, wordt doorgevoerd in de beveiligde inlogsite van het gastouderbureau. De mail wordt 

dezelfde dag verwijderd. Regelmatig worden er door de gastouder foto’s gemaakt van de kinderen, bij activiteiten. Deze foto’s 

worden op de facebook pagina van de gastouder geplaatst. De vraagouders hebben hiervoor schriftelijke toestemming 

gegeven. De foto’s zullen na het plaatsen op de facebook pagina direct worden verwijderd uit de beveiligde telefoon van de 

gastouder. De contracten, koppelingsgesprekken en evaluatiegesprekken zijn beschikbaar op de beveiligde inlogsite van het 

gastouderbureau. Deze kunnen te allen tijde worden gedownload. Er worden geen mails/contracten bewaard op de mail van de 

gastouder. Bij beëindiging van het contract zullen de gegevens na een jaar worden vernietigd.  

Hoop jullie hierover voldoende te hebben geïnformeerd.  Ik wil jullie vriendelijk verzoeken om de brief te ondertekenen en 

binnen een week te retourneren. Deze is nodig voor de administratie van de gastouder.  

Als er nog vragen zijn, dan hoor ik deze graag. 

Met vriendelijke groeten, 

Hatice Bayraktar   Gastouder ’t Riddertje  

Vraagouders naam:      Paraaf: 

------------------------------- 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

Afspraken bij het breng- en/of haalmomenten bij gastouder 
‘t Riddertje. 

 

• De kinderen worden gebracht/gehaald op het afgesproken tijdstip. 
• 5 a 7 min. speling in de breng- en/of haalmomenten vindt de gastouder 

niet erg maar bij overschrijding wordt dit afgerond naar 15 min. en zal 
dus in rekening worden gebracht. 

• Als het kind later/eerder wordt gebracht/gehaald geeft dit dan tijdig 
door aan de gastouder.  

• Indien gewenst kunnen de ouders, tijdens de brengmomenten, korte 
praktische informatie over hun kind(eren) of leuke anekdotes delen met 
de gastouder. 

• Bij de haalmomenten, geeft de gastouder een korte evaluatie van de 
dag. 

• De gastouder verzoekt om het breng - en/of haalmoment niet langer dan 
10 minuten te laten duren. Op die manier wil de gastouder een rustige 
sfeer in de groep (vanuit het perspectief van alle kinderen} bewaken. 

• Als de ouders een uitgebreider gesprek willen met de gastouder, dan 
wordt er een vervolgafspraak gemaakt. 

Voor akkoord: 

Naam ouder ………………………    datum ……………………………….. 

 

Handtekening/paraaf 

……………………………….     

Met vriendelijke groeten, 

 

Hatice Bayraktar    Gastouder ‘t Riddertje 

 



 

 

Visie ziekmelding bij gastouder ’t Riddertje. 
- Als uw kind koorts heeft , dan neemt de gastouder contact op met de ouder/verzorger met 

het verzoek om het kind op te halen. 
- Als uw  kind geen koorts heeft maar wel een keer heeft gespuugd en niet lekker is vb. tand 

doorkomen, oorpijn of verkouden is en hierdoor veel huilt, moppert of hangerig is, dan 
neemt de gastouder contact op met de ouder/verzorger om dit te bespreken en/of met het 
verzoek om het kind op te halen. 

- Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft opgelopen thuis of op de opvang zoals, 
krentenbaard en waterpokken, dan neemt de gastouder contact op met de ouder/verzorger 
met het verzoek om het kind op te halen. Tevens houdt de gastouder de andere ouders/ 
verzorgers op de hoogte, zodat zij maatregelen kunnen treffen. Neem als ouder zelf ook 
contact met de huisarts.  De gastouder zorgt voor de ontsmetting en hygiëne in de opvang. 
Houd uw kind een week thuis om de besmetting met de andere kinderen op de opvang te 
voorkomen. Na een week neemt de gastouder contact op met de ouder/verzorger om te 
informeren en vervolgafspraken te maken. 

- Als er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, dan neemt de gastouder contact op met de 
ouder/verzorger met het verzoek om het kind op te halen. Tevens brengt de gastouder de 
andere ouders/verzorgers hiervan op de hoogte. Er worden maatregelen genomen op de 
opvang, zoals uitwassen van de spullen etc. Als de ouder/verzorger de hoofdluis thuis heeft 
geconstateerd, dan meldt de ouder/verzorger dit per direct bij de gastouder. Houd uw kind 
minimaal 2 weken thuis en haal een luizenschampoo/kam bij de apotheek. Het is belangrijk 
dat u 2 weken lang dagelijks het haar uitkamt ( dit is op zich voldoende om luizen te 
bestrijden).  Is de hoofdluis er nog steeds, herhaal het proces dan nog een week of 2. U hoeft 
hiervoor niet naar de huisarts. Als de hoofdluis helemaal is bestreden, dan mag het kind 
weer naar de opvang komen. De gastouder neemt tussentijds contact op met de 
ouder/verzorger om te informeren en vervolgafspraken te maken. 
 

De gastouder belt op het telefoonnummer dat op de vragenlijst is ingevuld. Als er wijzigingen zijn 
geef dit ook z.s.m. door aan de gastouder. De gastouder verwacht van de ouder/verzorger dat ze 
goed bereikbaar zijn als ze worden gebeld. 

Als uw kind ziek is en niet naar de opvang komt laat dit ook z.s.m. weten. Bij een ziekmelding zullen 
de afgesproken opvangdagen gewoon in rekening worden gebracht. Als uw kind langer dan 1 week 
ziek is dan worden de dagen na deze week niet in rekening gebracht. 

Als de gastouder ziek is, kan de opvang niet doorgaan. Dit laat zij dan ook z.s.m. weten aan de 
ouder/verzorger.  

Als er nog vragen zijn dan hoor ik die graag. 

Met vriendelijke groet,  Hatice Bayraktar 



 

Dagindeling Gastouder ’t Riddertje 

7:30 – 8:30 Kinderen die gebruik maken van de opvang worden gebracht en mogen vrijspelen.  

 

8:30 – 9:00 Opruimen. Welkomstliedje zingen. 

 

9:00 – 9:30 Fruit eten en drinken. Liedjes zingen en een verhaaltje voorlezen. 

 

9:30 – 10:00 Naar de wc of verschonen. Handen wassen. Kindjes die gaan slapen worden naar bed 

  gebracht. 

 

10:00 – 10:30 Lekker spelen!! Opruimen. Aan tafel voor een koekje en drinken. Liedjes zingen of een verhaaltje  

                                  voorlezen. 

 

10:30 – 11:00 Activiteit binnen of buiten. 

 

11:00 – 11:30 Opruimen. Handen wassen. 

 

11:30 – 12:00 Lunchtijd!!  

 

12:00 – 12:30 Naar de wc of verschonen. De kindjes die gaan slapen worden naar bed gebracht. De 

  andere kinderen mogen vrij spelen. 

 

12:30 – 13:00 Kringspelletje of een verhaaltje voorlezen. Afscheidsliedje zingen voor kinderen die naar  

  huis gaan. 

13:00 – 15:30 De kinderen die gaan slapen liggen in bed. De kinderen die op zijn mogen vrij spelen 

  of even rusten. De kinderen die de middag komen worden binnen gebracht. Kinderen  

  mogen kiezen of ze een activiteit willen doen. 

15:30 – 16:00 Alle kinderen zijn wakker. Met z’n alle aan tafel fruit eten en drinken. Liedjes zingen. 

16:00 -  16:30 Naar de wc of verschonen. Handen wassen. Activiteit binnen of buiten.  Ouders kunnen vanaf dit  

  moment hun kind ophalen. 

16:30 – 17:00 Aan tafel voor eten en drinken. Vrij spelen of aan tafel puzzelen/kleuren totdat zij worden opgehaald.
  



 


