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Voorwoord
Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Kinderopvang Klein & Fijn. Middels dit
pedagogisch werkplan wil ik u inzicht bieden in de manier waarop ik met de kinderen omga
en hoe ik de pedagogische doelen vorm geef, binnen de dagelijkse routine van
Kinderopvang Klein & Fijn.
In dit werkplan staat mijn visie ten opzichte van kinderen en hun ontwikkeling beschreven en
wordt duidelijk hoe ik deze visie in de praktijk breng.
Als een vraagouder ideeën heeft over dit werkplan of de uitvoering daarvan, kan hierover
altijd overlegd worden.
Dit document wordt steeds vernieuwd waar nodig is en jaarlijks vindt er een evaluatie plaats
van de gestelde doelen en deze worden indien nodig, aangepast.
Met vriendelijke groet,
Els Vervlossen
Kinderopvang Klein & Fijn

Inleiding:
Wie ben ik?
Mijn naam is Els Vervlossen. Ik ben geboren op 29-03-1980 en ik ben al mijn hele leven
woonachtig in Someren. Ik ben getrouwd met Jakko en samen hebben wij 2 kinderen. Tijs
(19-10-2007) en Iris (15-04-2010). We hebben geen huisdieren, alleen een
zoetwateraquarium met allerlei vissen in de woonkamer.

Mijn achtergrond:
Na mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4, ben ik in de kinderopvang gaan
werken. Eerst als flexkracht, maar al snel kreeg ik een vaste baan in Eindhoven op een
babygroep van een kinderdagverblijf. Ik heb ruim 12 jaar op de babygroep gewerkt met
kinderen van 0 tot 2 jaar. Daarna heb ik ruim 1 1/2 jaar op een peutergroep gewerkt, met
kinderen van 2 tot 4 jaar. Ook heb ik regelmatig op een BSO groep gewerkt. Hierdoor heb ik
veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van alle leeftijden.
In oktober 2014 is met de oprichting van Kinderopvang Klein & Fijn mijn droom werkelijkheid
geworden. Het werken op een kinderdagverblijf gaf mij niet meer de voldoening die ik zocht
in mijn werk. Ik wilde weer datgene gaan doen, waarvoor ik ooit voor de kinderopvang
gekozen heb. Namelijk voor kinderen zorgen en ze ondersteunen en begeleiden in hun eigen
unieke ontwikkeling. Dat ik dat nu op mijn eigen manier kan doen, geeft mij ontzettend veel
energie en voldoening en ik ervaar dan ook elke nieuwe dag met de kinderen als een
cadeau.

De opvanglokatie:
Kinderopvang Klein & Fijn is gelegen aan de Dorpsstraat 39 te Someren, midden in het
centrum en op loopafstand van alle voorzieningen. De benedenverdieping van het woonhuis
doet overdag dienst als kinderdagverblijf.
Via de garagedeur komt men binnen. In de garage is plaats voor de jassen en tassen van de
kinderen. Dan komt men via de tussendeur in de woonkamer met open keuken.
Door de huiselijke sfeer en de ruime woonkamer hebben kinderen het snel naar hun zin en
kunnen ze naar hartenlust spelen. Er staat een box, er ligt een grote speelmat en het
speelgoed is opgeborgen in lage kasten, waardoor de kinderen de vrijheid hebben om zelf te
kiezen waarmee ze willen spelen. De eet-, drink-, spel- en knutselmomenten vinden veelal
plaats aan de eettafel. De zithoek is afgeschermd met een hekje, i.v.m. de elektronische
apparatuur en de crèmekleurige stoffen bank. In de speelhoek liggen grote leefkussens
waarop de kinderen kunnen zitten, liggen en waar we boekjes (voor)lezen.

Naast de woonkamer bevindt zich het slaapkamertje, met daarin 2 professionele duoslapers,
waardoor er plaats is voor 4 kinderen. In het slaapkamertje is ook een verschoontafel.

In de ruime, kindvriendelijke tuin kunnen kinderen veilig op ontdekking gaan in de natuur,
gezellig samen spelen, schommelen, glijden en ravotten op de volledig ingegraven
trampoline. Door een divers aanbod aan buitenactiviteiten blijft buitenspelen een leuke
afwisselende uitdaging.

Met de bolderwagen, die door de babyschaal zelfs geschikt is voor de allerkleinsten, trekken
we er graag op uit om de omgeving te ontdekken. Parken, speeltuintjes en winkels liggen om
de hoek, waardoor we steeds weer een ander uitstapje kunnen gaan maken.

Beschrijving van de organisatie:
Kinderopvang Klein en Fijn houdt zich bezig met de opvang van kinderen in de leeftijd van 0
tot 4 jaar. De opvang kenmerkt zich doordat deze plaatsvindt in gezellige en huiselijke sfeer
door een betrokken, flexibele en professionele gastouder.
Kinderopvang Klein & Fijn moet voldoen aan de eisen die worden gesteld door de GGD en
de wet kinderopvang. In dit beleidsplan wordt toegelicht wat de werkwijze is van
Kinderopvang klein & Fijn.
Ik werk samen met een aantal gastouderbureaus. De gastouderbureaus hebben een
kassiersfunctie, zij dragen zorg voor het betalingsverkeer tussen vraagouder en gastouder.
De gastouder vult samen met de gastouderbureaus een risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid in en zij maken eventueel een plan van aanpak om risico’s te verkleinen. Dit
gebeurt één keer per jaar bij de gastouder thuis.
Verder bieden de gastouderbureaus cursussen en workshops aan voor de gastouder, om zo
professionalisering en vakbekwaamheid te bevorderen.

Openingstijden:
Kinderopvang Klein & Fijn is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00
uur tot 19.00 uur. U kunt mij bereiken via telefoonnummer: 06 53445432
Ook kunt u een contactformulier invullen via de website www.kinderopvangkleinenfijn.nl.
Een e-mail kan gestuurd worden naar info@kinderopvangkleinenfijn.nl.

Algemene visie Kinderopvang Klein & Fijn:
Bij Kinderopvang Klein & Fijn staat het welbevinden van het kind voorop. Als een kind zich
prettig en veilig voelt in zijn omgeving, kan het zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen unieke
manier ontwikkelen. De kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, maar de
eigenheid en het karakter van het kind zullen altijd gerespecteerd worden.
In dit pedagogische werkplan wordt uitgegaan van de vier opvoedingsdoelen van professor
Marianne Riksen-Walraven. Deze theorie is de basis waarop de Wet Kinderopvang is
gebaseerd.
De vier pedagogische doelen:
1. bieden van emotionele en fysieke veiligheid
2. gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
4. Overdracht van normen en waarden

1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid:
Het is voor elk kind belangrijk om zich veilig, geborgen en thuis te voelen in de opvang.
Wanneer een kind zich ontspannen voelt, kan het zichzelf zijn.
Kinderopvang Klein & Fijn doet dit op de volgende manieren:
Ik neem in ieder geval de basisbehoeften over, zoals eten, drinken, knuffelen en troosten.
Hiermee zet ik een sfeer van veiligheid en vertrouwen neer, waarin een kind zich goed kan
hechten.
Bij binnenkomst worden kind en ouder uitgebreid begroet en ontvangen. Ik maak even een
praatje met de ouder en ik spreek het kind ook persoonlijk en op ooghoogte aan. Als het kind
er behoefte aan heeft zwaaien we samen voor het raam naar papa of mama. Op deze
manier voelt een kind zich welkom zal het zich beter hechten aan de gastouder. Als een kind
er behoefte aan heeft om nog even op schoot te zitten en te kletsen, dan geef ik het kind
hiervoor de ruimte.
Elk kind heeft bij mij zijn eigen mandje waar persoonlijke spulletjes in kunnen, zoals een
speentje, knuffeltje, slaapzakje e.d. Ieder kind heeft ook een vast plekje om te slapen. De
kleinere kindjes slapen altijd in 1 van de bovenste bedjes van de duoslapers en de oudere
kinderen in 1 van de onderste bedjes.
Ik reageer positief op gedrag en emoties van het kind. Het kind krijgt de ruimte om zichzelf te
zijn, binnen de grenzen van de gastouder. Ik neem het kind en zijn emoties serieus,
waardoor het kind merkt dat het geaccepteerd en gehoord wordt. Als een kind verdriet heeft
of boos is, benoem ik op ooghoogte wat ik zie.
Bijvoorbeeld: Ik zie dat je verdriet hebt. Je had graag nog wat langer bij mama/papa willen
blijven, hè? We gaan vandaag fijn spelen samen en straks komt mama/papa je weer halen.

Door de emoties van het kind te erkennen, krijgen kinderen het gevoel dat ze begrepen
worden. Dat geeft rust en een fijn gevoel bij het kind. Dit draagt bij aan hun gevoel van
veiligheid.
Ik probeer vooral bij de jongste kinderen, zoveel mogelijk het ritme en het schema van thuis
aan te houden. Hierdoor weet een kind waar het aan toe is. Doordat er vaak meerdere
gastkinderen aanwezig zijn, moet ik een middenweg zien te vinden tussen alle verschillende
schema’s. Daarom werk ik met dagritme kaarten, die het duidelijk laten zien wat de volgorde
van de activiteiten van die dag is, zodat het kind weet waar het aan toe is. Hierbij houd ik
rekening met de eigenheid van het kind.
De ruimte waar de opvang plaats vindt is kindvriendelijk en veilig ingericht. Er is voldoende
veilig spelmateriaal aanwezig, passend bij de leeftijd van het kind. Het speelgoed zit
gesorteerd in bakken in de lage speelgoedkast, waarin ook een aantal vakken open zijn. In
deze vakken staat voornamelijk spelmaterialen die geschikt zijn voor de kinderen van 0 tot 1
jaar, zodat zij kunnen zien wat er aan speelgoed is en dit ook gemakkelijk zelf kunnen
pakken. Ik werk met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “KIKI” Aan de hand van
maandelijkse thema’s bied ik activiteiten aan passend bij de leeftijd van het kind. De
aangeboden activiteiten zijn erop gericht om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De
kinderen krijgen van mij de vrije keuze om wel of niet deel te nemen aan een activiteit. Ik ga
uit van de eigen motivatie van een kind. Door het aanbod aan activiteiten af te wisselen en
goed te kijken en te luisteren naar de kinderen, kan ik inspelen op datgene wat de kinderen
op dat moment bezighoudt. Ik maak veel gebruik van spelbetrokkenheid, dat houdt in dat ik
beschikbaar ben voor de kinderen tijdens hun vrij spel, door op de grond te gaan zitten en
eventueel met ze mee te spelen. Hierdoor kan ik bepalen wat ze van mij nodig hebben om
hun spel te verdiepen of uit te breiden. De kinderen leren hierdoor nieuwe vaardigheden en
worden optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Ook wissel ik voor een thema regelmatig het spelmateriaal. Hierdoor blijft het speelgoed
uitdagend.

2. Gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van
persoonlijke competenties
Het ontwikkelen van persoonlijke competenties gebeurt in principe vanuit het kind zelf, door
te spelen en het onderzoeken en ontdekken van de wereld om zich heen.
Het is belangrijk dat ik als gastouder hier oog voor heb en weet op welke manieren ik het
kind kan stimuleren. Door mijn jarenlange ervaring en kennis van de verschillende
ontwikkelingsfases van het jonge kind, kan ik hier moeiteloos op in spelen.
Ik stimuleer de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een kind op de volgende
manieren:
Vooral voor jonge kinderen is het belangrijk dat er ruimte is voor spel en onderzoek. Ik bied
ze de gelegenheid en de ruimte om vooral motorisch spel te kunnen uitoefenen, omdat dit
voor hen een belangrijke bron is voor competentie-ervaringen. De kinderen krijgen
voldoende gelegenheid om te kruipen, te klauteren en te springen. Het speelgoed wat ik
aanbied is afgestemd op de ontwikkeling en ontplooiing van de lichamelijke mogelijkheden
van het kind.

Om de zelfstandigheid te stimuleren mogen de kinderen zelf kiezen welke activiteit ze willen
doen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zelf leren ontdekken waartoe ze allemaal in staat
zijn. Ik ben ten alle tijden beschikbaar voor het kind, maar ik zal zoveel mogelijk proberen om
het kind doormiddel van aanwijzingen te geven, te stimuleren om het zelf te doen.
Ik vind het belangrijk dat een kind zelf keuzes leert maken. Door verschillende soorten fruit
aan te bieden op een groot vakjesbord, kan een kind zelf kiezen wat en hoeveel hij wil eten.
Tijdens de broodmaaltijden laat ik de kinderen zelf kiezen wat zij op hun brood willen. Ik zet
een selectief aanbod aan broodbeleg op tafel waaruit de kinderen kunnen kiezen. Als ik denk
dat een kind er aan toe is, mag hij zelf proberen zijn boterham te smeren met een kindermes.
Ik laat de kinderen zoveel mogelijk zelf hun kleding en schoenen aan en uit te trekken. Ik
stimuleer ze elkaar te helpen, voordat ik ze ga helpen met aan- en uitkleden. Als wij naar
buiten gaan, laat ik de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig hun jas aantrekken. Door de jas
op de buitenkant, met de kraag naar het kind toe, open op de grond te leggen, kunnen
kinderen, door hun handen in de mouwen te steken en dan hun jas over hun hoofd te tillen,
al op jonge leeftijd zelfstandig hun jas aantrekken. Dit alles vergroot hun zelfvertrouwen.
I.v.m. de veiligheid van de kinderen, zitten zij tijdens het wandelen buiten in de bolderkar. Als
wij in een park of speeltuin zijn, krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf te lopen als zij dit
willen.

3. Gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van
sociale competenties
De ontwikkeling van sociale competenties stimuleer ik door kinderen te leren hoe ze met
elkaar om moeten gaan. Bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen
communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het
ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met andere kinderen, het deel
zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een
leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft de kinderen kansen om
zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.
Als gastouder stimuleer ik de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
Als een kind iets aan het vertellen is en een ander valt hem/haar in de reden, dan leg ik
rustig uit dat hij/zij op zijn beurt moet wachten. Bijvoorbeeld: “Nu is ….. iets aan het vertellen,
als ….. klaar is, mag jij iets vertellen.”
Als kinderen een conflict hebben, kijk ik in eerste instantie of zij het zelf op kunnen lossen,
soms stuur ik hen wat bij door vragen te stellen. Ik grijp in op het moment dat kinderen elkaar
pijn gaan doen of als ik merk dat een van de kinderen erg verdrietig wordt door het conflict.
Door het aanbod van groepsactiviteiten, zoals (dans)spelletjes, liedjes zingen, samen muziek
maken, knutselen etc, leer ik kinderen samenwerken en op hun beurt te wachten, waarbij
plezier hebben uiteraard voorop staat.
Door kinderen bij elkaars spel te betrekken, stimuleer ik hen samen te spelen. Bijvoorbeeld:
“Kijk eens wat een hoge toren ….. aan het bouwen is. Misschien kun je helpen hem nog
hoger te maken?”
De oudere kinderen krijgen regelmatig kleine opdrachtjes van mij, waarbij ze de jongere
kinderen kunnen helpen. Bijvoorbeeld: Wil jij voor mij het speentje van ….. even pakken? De
jongere kinderen probeer ik babygebaren te leren, zodat zij sneller in staat zijn te
communiceren.

4. Overdracht van normen en waarden
Ik vind het belangrijk dat een kind leert hoe je als mens je sociaal acceptabel gedraagt.
Er zijn veel ongeschreven gedragsregels; je mag een ander geen pijn doen, samen delen,
om de beurt met iets spelen, etc.
Als gastouder leer ik het kind spelenderwijs en in de dagelijkse omgang hoe ze kunnen
functioneren in een groter geheel: in het gezin en de omgeving. Dit basisdoel is de kern van
de opvoeding. De kinderen maken kennis met grenzen, normen en waarden maar ook met
het gebruiken en omgangsvormen in onze samenleving.
Ik bied kinderen de gelegenheid om zich normen en waarden en de cultuur van een
samenleving eigen te maken door:
Het aanleren van basale en universele regels, zoals dat je elkaar bijvoorbeeld geen pijn mag
doen en dat het je geen speelgoed van een ander kind af mag pakken.
Kinderen bewust te maken van de verschillen in culturen door het aanbod van thema’s of
door het voeren van gesprekken.
Het spelen van een gezelschapsspelletje en daarmee leren wachten op je beurt. Daardoor
leren ze ook dat af en toe verliezen erbij hoort.
Tijdens de maaltijden probeer ik het kind te leren netjes aan tafel te zitten en met bestek om
te gaan.
Ik stimuleer kinderen goed en duidelijk te vragen wanneer ze iets van een ander willen.
Ook leer ik ze te zeggen tegen de ander wat ze wel en niet prettig vinden.

Het dagritme:
Voor kinderen is het belangrijk dat ze weten hoe de dag ongeveer gaat verlopen. Dit schept
duidelijkheid en hierdoor voelt een kind zich veilig. Daarom werk ik met een vaste
dagindeling. Deze maak ik zichtbaar door gebruik te maken van pictogrammen. Hierdoor
kunnen kinderen gemakkelijk zien wat we gaan doen en wanneer.
Voor de allerkleinsten houd ik zoveel mogelijk het ritme van thuis aan.
7.00 uur:

Kinderopvang Klein & Fijn gaat open

7.00 uur tot 8.00 uur:

kinderen kunnen eventueel ontbijten

8.15 tot 9.30:

Vrij spel

9.30 uur:

Samen opruimen en dan aan tafel om fruit te eten, wat te
drinken en een activiteit te doen. Bijvoorbeeld liedjes zingen,
een boekje lezen of een spelletje doen

10.00 uur:

Verschonen/naar het toilet

10.00 uur tot 11.30 uur:

Vrij spel buiten of binnen of een leuke activiteit

11.30 uur – 12.00 uur:

Samen opruimen en dan aan tafel voor de lunch

12.00 uur – 13.00 uur:

Verschonen/naar het toilet. Naar bed voor een middagslaapje of
samen een rustige activiteit doen

14.40 uur – 14.45 uur:

eventueel Tijs en Iris ophalen van school

15.00 uur:

Aan tafel voor een gezond tussendoortje en wat te drinken

15.30 uur:

Verschonen/ naar het toilet

tot 17.00 uur:

Samen spelen, binnen of buiten of een activiteit doen

17.00 uur:

Kinderen kunnen een warme maaltijd mee-eten met het gezin
(tegen betaling)

19.00 uur:

Kinderopvang Klein & Fijn gaat sluiten

Algemene voorwaarden:
Brengen en halen:
Vanaf 7 uur ’s ochtends kunt u uw kind komen brengen.
Het kan voorkomen dat u uw kind later op komt halen dan afgesproken i.v.m. file of een
vergadering. Laat dit altijd even weten, dit is in de meeste gevallen geen probleem. Wordt uw
kind door iemand anders opgehaald, laat dit dan van te voren even weten. Als iemand
anders uw kind ophaalt en ik ben hiervan niet op de hoogte, dan wordt er even contact met u
opgenomen, voordat uw kind meegegeven wordt.

Wat neemt u mee:







Flesjes + voeding. Als u borstvoeding geeft, adviseer ik u om de voeding goed
gekoeld in een koeltas mee te geven. Hier kunt u de voeding meteen in de koelkast
zetten. Flesvoeding kunt u afgemeten in poedertonnetjes meegeven of u kunt er voor
kiezen om hier een pak flesvoeding neer te zetten. Ik maak flesvoeding met kokend
water aangevuld met koud water tot de juiste temperatuur. Ik maak liever geen
gebruik van de magnetron.
Speentje/knuffeltje/slaapzak/pyjama. U kunt een reservespeentje/reserveknuffeltje in
het mandje van uw kind leggen.
Luiers. U kunt ervoor kiezen om een heel pak luiers mee te geven, of elke keer dat
uw kind naar kinderopvang Klein & Fijn komt een paar luiers. Luierdoekjes en
sudocreme heb ik in huis. Mocht u liever een ander merk luierdoekjes of zalf voor de
billetjes gebruiken, dan verzoek ik u dit zelf mee te nemen.
Een (paar) setje(s) reservekleding.

Eten en drinken:
Ontbijten is mogelijk tussen 7 uur en 8 uur ’s morgens. Worden kinderen na 8 uur gebracht,
dan ga ik ervan uit dat zij thuis al ontbeten hebben.
Wij lunchen tussen 11.30 uur en 12.30 uur. Ook hier geldt weer: worden kinderen later
gebracht, dan ga ik ervan uit dat zij thuis al geluncht hebben.
Wij proberen, als er kinderen mee eten, of als onze eigen kinderen ’s avonds moeten
sporten, rond 17.00 uur warm te eten. Kinderen kunnen ’s avonds een warme maaltijd
krijgen tegen een vergoeding van €2,00. Indien u gebruik wenst te maken van deze service,
graag 1 week van te voren doorgeven, i.v.m. de boodschappen.
Bij Kinderopvang Klein & Fijn krijgen de kinderen zo veel mogelijk verse (en indien mogelijk
biologische) producten te eten, met zo min mogelijk toegevoegde suikers, smaak-, en
kleurstoffen.

Vakanties en vrije dagen:
Komt uw kind een dag niet, omdat u een vrije dag heeft ingepland, dan dient u dit uiterlijk 1
week (7 dagen) van te voren door te geven. Bij later doorgeven, gaat de betaling gewoon
door.
Indien u voor een periode langer dan 1 week vakantie inplant, dient u dit 2 maanden van te
voren aan mij door te geven.
Indien de gastouder een vrije dag inplant, wordt dit uiterlijk 2 weken van te voren aan u
doorgegeven.

Indien de gastouder voor een periode langer dan 1 week vakantie inplant, wordt dit 2
maanden van te voren aan u doorgegeven.
Bij vakanties en vrije dagen, worden de opvangkosten niet doorberekend.
Houdt u hiermee wel rekening als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Over dagen die niet in
rekening zijn gebracht, krijgt u geen kinderopvangtoeslag! Dus als u voor 52 weken KOT
aanvraagt, maar hiervan worden 4 weken niet in rekening gebracht, dan moet u aan het eind
van het jaar de ontvangen KOT over die 4 weken terugbetalen.

Wat te doen bij ziekte:
Als uw kind koorts heeft hoger dan 38,5°C, dan wordt altijd contact met u opgenomen om te
overleggen. Indien uw kind zich goed genoeg voelt en de groepssamenstelling het toelaat,
mag uw kind blijven. In geval van besmettingsgevaar of wanneer uw kind zich zodanig ziek
voelt dat het bij de opvang niet op de juiste plek is, dan zal uw kind moeten worden
opgehaald.
Indien uw kind medicatie nodig heeft, dient u als ouder een akkoordverklaring voor het
toedienen van medicijnen in te vullen en te ondertekenen.
Indien uw kind een dag geen opvang nodig heeft wegens ziekte, dan dient u dit aan ons door
te geven. Bij ziekte blijft betaling verschuldigd aan de gastouder, gedurende 7
(aaneengesloten) dagen.
Als de ziekte langer duurt dan 7 aaneengesloten dagen is de vraagouder voor de resterende
ziektedagen geen betaling verschuldigd.

Hygiëne en veiligheid:





Vanuit het oogpunt van de hygiëne, blijven schoenen bij ons zo veel mogelijk in de
garage staan. Hierdoor blijft de vloer zo schoon mogelijk en kan er naar hartenlust op
de grond gespeeld worden. U kunt voor uw kind slofjes of antislipsokjes meegeven
om uitglijden te voorkomen. Uw kind kan ook op blote voetjes spelen, want er is
vloerverwarming aanwezig.
Er vindt jaarlijks een risico inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij
gelet wordt op de veiligheid in en om de opvanglocatie.
De risico inventarisatie is op locatie aanwezig om in te zien.

Contact:
Dagelijks vindt er tijdens de breng- en haalmomenten een korte informatieoverdracht plaats.
Kinderopvang Klein & Fijn maakt gebruik van de gastouderapp/vraagouderapp. Hiervoor
dient u de vraagouderapp op uw telefoon te installeren. U ontvangt een inlogcode via de
email. In de vraagouderapp kunt u zien wat uw kind op een dag bij Kinderopvang Klein & Fijn
zoal meemaakt, aan de hand van notificaties, dagverslagjes en foto’s. Aan het einde van de
opvangperiode krijgt u alle verslagjes en foto’s uit de app als boekje mee naar huis, ter
herinnering aan de opvangperiode.
Indien u behoefte heeft om wat uitgebreider met mij over uw kind te praten, dan plannen we
hiervoor een afspraak in.
Uiteraard kunt u tijdens de opvang altijd even contact opnemen via de gastouderapp,
telefoon, mail, sms of what’s app om te informeren hoe het met uw kind gaat.

