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Welkom! 
 

Het team van Kinderdagverblijf de Bereboot heet u en uw kind (-eren) van 
harte welkom. Wij willen u door middel van dit informatieboekje een 
duidelijk beeld geven van onze peuterspeelzaal” Peuters in het wild”. 
U leest wat wij u te bieden hebben en wat u van ons kunt verwachten.                                      
En daarnaast leest u wat wij van u als ouder(s)/ verzorger(s) verwachten. 
Wij hopen u door dit informatieboekje een kijkje te geven in onze 
“keuken”. 
 
Ons motto: “Er is geen slecht weer, maar wel slechte kleding”, dragen wij 
dagelijks op al onze groepen uit. Natuurbeleving, vrijheid en ruimte voor 
alle kinderen staan centraal.  
Erop uit trekken om te ontdekken, te spelen en te beleven, dat wil toch 
iedereen! 
 
Wij hopen dat u en uw kind (-eren) een fijne tijd hebben bij De Bereboot.  
 

 Kinderdagverblijf De Bereboot: 
Elke dag een avontuur in de natuur! 
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Contactgegevens 
 

Als u, na het lezen van dit boekje 
nog vragen heeft, verwijzen wij u 
graag door naar de coördinator van 
de Peuterspeelzaal. 
 
Ook vindt u op onze website 
www.bereboot.nl  meer informatie 
rondom bijvoorbeeld prijzen.  
 
Ook zijn wij op Facebook te vinden: @debereboot                                                 
(KDV De Bereboot – Dierdonk Helmond) 
 
Ons adres: 
Oude Dierdonk 1 
5703 JV Helmond 
info@bereboot.nl 
Telefoon centrale administratie: 0492-475009 
Telefoon kinderdagverblijf/coördinatoren: 0492-528291 
 
Ons LRK-nummer: 721429014 (Dagopvang & Peuterspeelzaal) 
 

 

 

  

http://www.bereboot.nl/
mailto:info@bereboot.nl
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Onze missie en onze visie  
 
De missie van De Bereboot is het 
aanbieden van kwalitatief goede 
kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 
jaar, waarbij de organisatie oog heeft 
voor de wensen van ouders en voor de  
maatschappelijke ontwikkelingen.  

 
Uitgangspunten daarbij zijn het leveren van een bijdrage aan het 
optimaliseren van de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van 
kinderen en het scheppen van voorwaarden voor de (vergrote) deelname 
van hun ouders aan het maatschappelijke verkeer. Dit alles willen wij 
bieden in een rijke en natuurlijke omgeving. Aandacht voor groen is dan 
ook werken aan een hoge kwaliteit kinderopvang. Contact met natuur is 
van grote waarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. 
 
De basis voor dit handelen wordt gevormd door de contractuele relatie 
van de organisatie met ouders. De Bereboot streeft ernaar een 
slagvaardige en dienstverlenende organisatie te zijn. 
In relatie met haar omgeving realiseert zij een vraaggericht, 
samenwerkingsgericht en toegankelijk aanbod van kinderopvang waarbij 
het welbevinden van kinderen voorop staat. 
 
KDV De Bereboot heeft zeeën aan buiten & binnenruimte om te spelen, 
een dierenweide en is gelegen aan een prachtig natuurgebied, de 
Bakelse Beemden, met mooie wandelpaden en een bos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit vormt een unieke uitvalsbasis voor het samen ontdekken van de 
natuur! 
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Onze Visie op natuurbeleving – Een groene 
opvang 
Plezier is het belangrijkste uitgangspunt voor onze kinderopvang. 

Wij zijn van mening dat de natuur een belangrijke toevoeging is aan het 
plezier dat kinderen beleven. Steeds vaker komt naar voren dat 
natuurbeleving een belangrijke factor is in de ontwikkeling van het 
opgroeiende kind.  
Wat wil Groen zeggen:  De relatie die het kind heeft met de natuur, is het 
geen dat een groene kinderopvang groen maakt. 
 
We zijn veel buiten, in de natuur, lekker rennen, heksensoep maken, 
spelen in het bos, diertjes vangen bij een slootje, vlinders  onderzoeken in 
de bloementuin, onze dierenweide bezoeken, plantjes verzorgen in de 
moestuin. We gaan altijd naar buiten, ongeacht het weer. 
 
Wij willen deze natuur zo veel mogelijk gebruiken om kinderen te laten 
ontdekken, struinen en ontspannen. Wij hechten veel waarde aan het 
buiten zijn en aan het buiten spelen.                                                                                                          
Het fijne van buiten spelen in onze grote natuurlijke buitenruimte is dat de 
kinderen er vrij kunnen lopen en bewegen. Ze hebben hier de ruimte, de 
tijd en de begeleiding om zelf te ontdekken wat er te beleven valt. De 
natuur stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen. Buiten raken ze 
vanzelf geïnteresseerd in wat er om hen heen gebeurt. 
 

 

 

 

 

Contact met de natuur zorgt ervoor dat een kind:  

• Creatief wordt • Verbeeldingskracht krijgt • Gefascineerd raakt door de 

dingen uit de natuur • Dingen durft te ontdekken en avonturen leert te 

beleven. • Leert te spelen • Goed leert te communiceren  en zijn 
inlevingsvermogen wordt vergroot. 
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Het is voor iedereen gezond om  veel buiten te zijn! 

De natuur draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van de zintuigen, 

maar aan alle ontwikkelingsgebieden.  

• Lichamelijke ontwikkeling: Buiten zijn is namelijk erg gezond en 
brengt kinderen in beweging. Kinderen die vaak buiten spelen, 
ontwikkelen meer behendigheid en spieren. De grote motoriek van 
de kinderen wordt ontwikkeld door tijgeren, kruipen, lopen, rennen, 
achteruitlopen, evenwichtsspel en springen.  

• De kleine motoriek wordt ontwikkeld door spelen met zand, water, 
modder en takjes. Door kinderen veel te laten bewegen stimuleer 
je de ontwikkeling van balans en coördinatie, de bewustwording 
van het eigen lichaam en de lichaam- oog coördinatie.  

• Verstandelijke ontwikkeling: spelen zorgt ervoor dat je problemen 
op leert lossen, dat je logisch leert denken en dat je taken en 
betekenis van de natuur leert inschatten. Kinderen leren ook 
risico’s inschatten, zij verleggen hun grenzen en ervaren wat ze 
wel en nog niet kunnen. Tevens leren kinderen veel van de 
natuurverschijnselen.                                             

• Sociaal- emotionele ontwikkeling: de zelfredzaamheid wordt groter 
en sociale communicatie verbeterd. Kinderen spelen veel met 
elkaar en gaan samen op ontdekking uit. Het kan een goede 
afleiding of uitlaatklep zijn voor opgekropte energie.  
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Wat wij belangrijk vinden 

Spelen  

Bij ”Peuters in het wild“ is spelen belangrijk voor de ontwikkeling van een 
peuter. Een peuter ontdekt spelenderwijs de wereld om zich heen. De 
peuterspeelzaal biedt een stimulerende, veilige speelomgeving, die de 
thuissituatie aanvult.  
Van harte hopen we dat wij uw kind bij ons een fijne tijd kunnen bieden. 
Het is voor ons belangrijk om uw kind ‘Spelenderwijs” de overgang naar 
de basisschool te laten ervaren. Daarmee willen we duidelijk maken wat 
de kern van het peuterspeelzaal activiteiten is: kinderen laten spelen.  
 

Spel vinden wij 
belangrijk. Door te 
spelen leren kinderen 
veel over zichzelf, 
anderen en de wereld 
om hen heen. Wij bieden 
uw kind graag een 
veilige, uitdagende en 
veelzijdige omgeving 
waarin het zich kan 
ontwikkelen en naar 
hartenlust kan spelen en 
beleven. 
 

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar, totdat 
ze naar de basisschool gaan. Veel ouders kiezen ervoor om hun kind in 
de voorschoolse periode naar de peuterspeelzaal te brengen.  
De overgang van huis naar school verloopt dan vaak soepeler.  

Alle ruimte om te groeien 

Wij bieden kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving waarin zij 
kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Wij bieden kinderen een 
veilige omgeving waarin zij zich prettig en gewaardeerd voelen. 
Wij bieden kinderen een omgeving waarin zij anderen ontmoeten en 
waarin zij zich, in de omgang met anderen, ook in sociaal opzicht kunnen 
ontwikkelen. Wij bieden kinderen structuur en duidelijkheid en besteden 
aandacht aan het aanleren van normen en waarden. 
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Dit  zijn kernpunten van ons pedagogisch beleid.  

 
Een peuter ontwikkelt zich snel. Iedere peuter op zijn eigen manier. 
De ontwikkeling vindt niet geïsoleerd plaats, maar altijd in een context 
(o.a. de groep, de pedagogisch medewerker, de omgeving).  
 
Wij werken aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) waarbij wij de 
kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en optimale 
ontwikkelingskansen creëren . Een veilige basis is hiervoor een 
voorwaarde, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.  

Wij bieden ( groene) avontuurlijke 
activiteiten aan, zoals spel op 
verschillende niveaus, verhalen, 
prentenboeken, rond een thema, 
waardoor taal en sociale contacten 
gestimuleerd worden. Hierbij is 
afstemming met het seizoenritme 
en festiviteiten.  
 
De stimulering van de ontwikkeling 
van taal en de sociaal emotionele 
ontwikkeling zijn hierbij erg 
belangrijk als voorbereiding op de 

basisschool. De kinderen worden positief gestimuleerd in hun 
taalontwikkeling, waarbij wij rekening houden met hun leeftijd en 
ontwikkelingsniveau .  
 
Wij werken aan een doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal en 
basisschool. Al onze pedagogisch medewerkers zijn in VVE 
geschoold. 
 
In de praktijk: zullen er dus verschillende momenten op een dag zijn dat 
we met de kinderen erop uit gaan, naar buiten, de bossen of een 
vennetje. Ook op onze eigen locatie is er veel natuur te vinden, een 
prachtige tuin, moestuin en een dierenweide. 
 
De kinderen mogen in een veilige setting ontdekken, uitproberen en leren.  
Altijd onder begeleiding van één van onze ervaren en gekwalificeerde 
pedagogisch medewerkers. 
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In ons aanbod is er ruimte voor verschillende activiteiten op een dag, 
waardoor kinderen in een afwisselend programma mogen ontdekken en 
erachter komen waar hun kwaliteiten liggen. 
Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen een gezonde voeding 
krijgen, mogen bewegen, creatief mogen zijn en dat ze leren ontspannen.  

 
Wij dragen zorg voor het feit dat 
kinderen zich geborgen en 
geaccepteerd voelen en in contact 
komen met andere kinderen en 
volwassenen. 
We stimuleren de zelfstandigheid 
en gaan daarbij altijd uit van wat 
het kind aan kan en zelf wil. Omdat 
kinderen in een groep samen zijn, 

onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, leren kinderen 
rekening houden met andere kinderen en met volwassenen. 

Wennen  
En dan is het zover: uw kind maakt de stap naar onze peuterspeelzaal.  
Het is goed om uw kind hier een beetje op voor te bereiden. Dit kan 
bijvoorbeeld door eens langs ons gebouw te lopen en naar binnen te 
kijken. Natuurlijk bent u dan ook welkom om ons gedag te komen zeggen 
en samen een kijkje te nemen in de groep. Of u kunt met uw kind een 
boekje over de peuterspeelzaal lezen, bijvoorbeeld ‘Hoera, ik ga naar de 
speelzaal’ (Marianne Busser), ‘Nijntje naar school’ (Dick Bruna) of ‘Muis 
gaat naar school’ (Lucy Cousins). Uw kind zal de eerste tijd even moeten 
wennen. Voor elk kind en elke ouder verloopt het wennen anders. We 
houden u op de hoogte over hoe het wennen van uw kind verloopt. U 
dient er rekening mee te houden dat één van de ouders/verzorgers 
gedurende de wenperiode beschikbaar is ter begeleiding van uw kind. 
Het wennen is voor beiden, zowel voor het kind als voor u zelf. 
Voor beiden is het een proces. 

Afscheid 

Als u als ouder weg gaat en uw kind heeft moeite met het afscheid 
nemen, laten wij uw kind altijd bewust afscheid nemen. We gaan mee tot 
de deur waar het kind door het raam kan zwaaien naar u. 
Mocht het wennen voor uw kind moeilijk zijn, dan spreken wij met u af hoe 
we het beste uw kind hierin kunnen begeleiden. 
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Pedagogisch medewerkers  

Team Peuters in het Wild:                                  

 
Bij de Peuterspeelzaal hebben we een 
vast team. In geval van ziekte of 
vakantie kan het zijn dat u een 
invalskracht treft.  
 
Alle Pedagogisch Medewerkers zijn 
minimaal gediplomeerd op MBO 
niveau 3 Pedagogisch werk of een 
aanverwante opleiding. Ook zijn zij geschoold in de ontwikkeling van het 
jonge kind en het werken met een methode voor Vroeg- en Voorschoolse 
Educatie (VVE). 
 
Bij de uitvoering van het VVE  programma worden zij begeleid en 
ondersteund door onze coördinator/ VVE-coach. 
 

Bijscholing  

Tevens worden zij regelmatig bijgeschoold, wat betreft inhoudelijke 
verdieping op het gebied van voorschoolse educatie , Kinder-EHBO en 
dergelijke.  
Soms is er ook een stagiaire en/of vrijwilliger aanwezig op de groep. Alle 
pedagogisch medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt door continu-
screening up-to-date gehouden. 
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De Groepen:  
 
Onze peuterspeelzaal is op dit moment vijf ochtenden per week geopend. 

Openingstijden: 

Van 8.30 uur tot  12.45 uur.                                                                           
De inloop is van 8.30 uur tot 8.45 uur. 
De uitloop is van 12.30 uur tot 12.45 uur. 
Onze groepen tellen maximaal zestien kinderen.                                                                       
Op iedere groep zijn twee gekwalificeerde medewerkers per dagdeel 
aanwezig. 

Vakantie- en sluitingsdagen: 

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022 
Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022 
Het kinderdagverblijf is gesloten op de nationale erkende feestdagen en 
de dag na Hemelvaart (27 mei 2022). 
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Een dag bij ons  

Peuterspeelzaal: “Peuters in het wild” 

 
Onze peuterspeelzaal richt zich 
vooral op kinderen die graag 
veel buiten zijn.  
We dragen onze visie m.b.t. 
“groene opvang”, op de 
peuterspeelzaal dagelijks uit.  
De kinderen die onze 
peuterspeelzaal bezoeken, zijn 
vrijwel de gehele ochtend 
buiten.  
 
Er zijn op dit moment twee 
verschillende groepen:  
Maandag en vrijdagochtend/ Dinsdag en donderdagochtend. 
 
We beginnen de dag met een inloop waarin alle kinderen gebracht 
worden door hun ouder(s)/verzorger(s). Daarna gaan we in de kring 
zitten, afhankelijk van het weer is deze buiten/ of binnen. Alle kinderen 
worden door middel van een liedje persoonlijk welkom geheten. We 
bespreken welke dag het is, wat het weer van die dag is en wat we verder 
gaan ondernemen.  
Kinderen leren op hun beurt wachten en ze leren te vertellen in een kring. 
We sluiten de kring af met het fruitmoment.  
 

Een verschoon- en plasmoment volgt. Wij 
zorgen ervoor dat kinderen rustig naar de 
wc gaan. Dit doen we om zoveel mogelijk 
te voorkomen dat kinderen moeten 
plassen als we onderweg, of in de bossen 
zijn. In uiterste nood zullen wij de 
kinderen buiten (in de bossen) laten 

plassen in een speciaal daarvoor geschikt potje.  
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Mochten we minder dan 10 minuten van de Bereboot weg zijn, loopt één 
van onze medewerkers met de betreffende peuter terug naar de locatie 
en zal later weer bij de groep aansluiten. Wij proberen dit zoveel mogelijk 
te voorkomen i.v.m. de zindelijkheidstraining. Kinderen kunnen 
bijvoorbeeld een sticker verdienen als ze kunnen ophouden tot dat we 
terug zijn bij de Bereboot. 
 
We voeren elke dag activiteiten uit, gericht op de brede ontwikkeling van 
kinderen. We werken volgens thema’s en met vastgestelde doelen.  
Onze activiteiten zijn geschikt voor kinderen met en zonder VVE-indicatie. 
 
U hoeft geen fruit/ drinken/ luiers mee te geven naar de Peuterspeelzaal.  
Wel vragen wij om laarsjes en een setje reservekleding mee te geven. 

Dagritme: 

8.30 – 8.45 Inloop, de kinderen worden gebracht, vrij spel 
(binnen/buiten) 

8.45 – 9.15 Kring, fruitmoment (buiten) 
9.15 – 9.30 Verschonen/ toiletbezoek 
9.30 – 9.45 Klaar maken om op avontuur te gaan, vrij spel (buiten) 
9.45 – 11.00 Buitenavontuur 
11.00 – 11.30 Peuteryoga, dans, muziek, beweging 
11.30 – 12.15  Lunch 
12.15 – 12.30  Kring (ochtend afsluiten) 
12.30 -12.45    Uitloop, de kinderen worden opgehaald, vrij spel                                   
   (binnen/buiten) 

Verjaardag  

De verjaardag van uw kind is een bijzondere dag. 
Als u kind jarig is (geweest), mag hij/zij de 
verjaardag vieren bij De Bereboot. Wilt u dit even 
met de Pedagogisch Medewerker afspreken?  
U bent van harte welkom om tijdens het trakteren 
aanwezig te zijn om foto's en/of video te maken. 
De traktatie wordt verzorgd door De Bereboot, de 
jarige mag krentjes uitdelen uit de traktatie-trommel. U hoeft zelf dus 
NIETS mee te brengen. 
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Voeding 

U hoeft uw kind geen eten en/ of drinken mee te  geven. In de kring wordt 
fruit gegeten en water, (eventueel op smaak gemaakt met citroen, 
frambozen of munt) lauwe thee of bouillon gedronken.  
Bij speciale gelegenheden mag er uiteraard worden getrakteerd. Ouders 
en groepsleiding spreken samen af hoe en wanneer een gelegenheid, 
zoals de verjaardag van een kind, wordt gevierd. 
 

Afmelden van uw kind 

Wanneer uw kind niet komt in verband met ziekte, vakantie, etc. dient u 
dit door te geven aan De Bereboot via de KOV-net App. U dient uw kind 
uiterlijk dezelfde dag vóór 8.30 uur af te melden.  
 

Mentor  

Elk kind is gekoppeld aan een mentor, een pedagogisch medewerker die 
op de stamgroep van het kind werkt. Vanzelfsprekend heeft iedere 
pedagogisch medewerker oog voor alle kinderen in de groep, maar de 
mentor let specifiek op het welbevinden en de ontwikkeling van haar 
mentorkinderen. Zij is ook het aanspreekpunt voor ouders en onderneemt 
actie wanneer er bijzonderheden zijn. Bij het kennismakingsgesprek op 
locatie worden ouders en kind vertelt wie de mentor is. Wanneer de 
mentor uitvalt door bijvoorbeeld langdurig ziekte, zal de vervanger de 
mentortaken overnemen 
 

Aanvraag extra uren/dagdelen/dagen 

Het is mogelijk om extra uren/dagdelen/dagen aan te vragen. U dient 
deze aanvraag minimaal één week van tevoren in te dienen bij één van 

onze pedagogisch 
medewerkers. De 
pedagogisch 
medewerker zal dan 
kijken of dit in te passen 
is. Voor deze extra 
opvang betaalt u het 
geldende uurtarief.  
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Ontwikkeling van uw kind 
volgen 

VVE (Vroeg- en voorschoolse Educatie) 

Voor alle kinderen van de dagopvang en 
peuterspeelzaal (2-4 jaar) werken we met een 
VVE-programma.  
 
Wat is VVE? 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is de 
verzamelnaam voor de methodische en systematische aanpak van de 
ontwikkeling van jonge kinderen met behulp van speciaal daarvoor 
gemaakte programma’s. VVE-programma’s zijn in eerste instantie 
gemaakt voor kinderen die het risico lopen op een taal en/of 
ontwikkelingsachterstand, of waarbij die achterstand al is geconstateerd.  
 
Dit neemt niet weg dat VVE voor alle kinderen nuttig kan zijn. Voor- en 
Vroegschoolse Educatie wordt in Nederland toegepast om ontwikkelings- 
en onderwijsachterstanden van kinderen te verminderen bij de start in 
groep 1 van de basisschool. De Bereboot werkt nauw samen met 
Basisschool Dierdonk om de aansluiting van het kinderdagverblijf naar de 
basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt middels een 
overdrachtsprotocol (halte 4) waarin het verloop van de ontwikkeling van 
het kind gevolgd en beschreven wordt in de periode dat het kind bij  
De Bereboot is geweest. Dit om een zo soepel mogelijke start op de 
basisschool te bewerkstelligen. 
 
VVE richt zich op een aantal ontwikkelingsgebieden: 
Taalontwikkeling: wordt gericht gestimuleerd door ontluikende en 
beginnende geletterdheid en de woordenschat. 
Beginnende rekenvaardigheid: zoals het leren tellen, het meten en de 
oriëntatie in ruimte en tijd.  
Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek. 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen en samen spelen en werken.  
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Om deze doelen te bereiken wordt er gewerkt met specifieke VVE-
programma’s die zijn gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden.  
De Bereboot gebruikt de methode Uk en Puk. Via de handpop Puk, de 
eekhoorn of meneer de Beer etc. worden de kinderen betrokken bij de 
activiteiten. 

Wij zetten dit om naar Groene VVE 

Buiten in de natuur is ontzettend veel te ontdekken en beleven.  
Daarom specialiseren wij ons  
bij de Bereboot in ‘Groene 
VVE’.  
Buiten kunnen de kinderen 
naar hartenlust spelen, 
bewegen en op ontdekking uit 
gaan. Niet alleen op onze 
eigen speelplaats, maar ook 
op de mooie natuur om de 
Bereboot en in het bos.   
 
Op ons buitenterrein hebben 
we ook speciale plekken 
gecreëerd  (De Buiten kring, 
buiten speel keuken, onze 
fantasie- tafels, de feest boom, de kabouters, etc. We zijn immers heel 
veel buiten.   
Ons motto is niet voor niks: “Wat binnen kan, kan buiten ook!!” 
 
We nemen onze handpoppen, boeken en dagritme kaarten gewoon mee 
naar buiten. De wereld van jonge kinderen is nog maar klein, zowel in tijd 
als in ruimte. Het gaat over het hier en nu: Daar, gisteren of morgen doen 
nog niet ter zake.  Peuters doen thuis en onderweg hun eerste 
ontdekkingen en ervaringen op in de wereld. 
 
Dat gaat soms bewust, maar veelal onbewust. Jonge kinderen zijn 
scherpe waarnemers. Ze kijken niet alleen met hun ogen, maar ook met 
hun handen. Het zijn ontdekkers en hun zintuigen spelen daarbij een 
grote rol. Daarmee verkennen ze hun omgeving en zoeken uit, of beter, 
onderzoeken ze wat er in hun omgeving aanwezig is. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is de natuur! 
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Peuters verwonderen zich over de kleinste details. Ze komen van alles 
tegen: een takje, een schroefje, een veertje: zo ontdekken ze de natuur 
en de voorwerpen in hun eigen omgeving.  
Door hen organismen en voorwerpen uit die omgeving te laten ontdekken 
en onderzoeken, stimuleren pedagogische medewerkers de 
onderzoekende houding van peuters.  
Tegelijkertijd ontwikkelen peuters beelden van hun omgeving die bij hen 
tot een kennisstructuur leidt waar leidsters op kunnen verder bouwen. 

Thuis oefenen 

U kunt uw kind helpen door thuis woordjes en liedjes te oefenen uit de 
themabrieven die u meekrijgt. Achterin dit boekje vindt u de liedjes die wij 
dagelijks met de kinderen zingen. 

Kind volgsysteem  

Wanneer uw kind ons kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoekt, 
houden wij de brede ontwikkeling bij via het kind volgsysteem Kijk!. 
Gedurende het hele jaar worden er wekelijks observaties bijgehouden 
door de mentor van uw kind. 
Twee maal per jaar leggen wij onze indrukken en bevindingen vast in het 
online programma van Kijk!.  

 
Minimaal 1x per jaar wordt u 
uitgenodigd voor een 10-
minutengesprek met de mentor 
van uw kind.  
Kinderen met een VVE indicatie 
worden 2x per jaar (november/ 
juni) uitgenodigd. 
In deze 10-minutengesprekken, 
bespreken wij met u hoe de 
ontwikkeling van uw kind 
verloopt.  
 

 
De vorderingen van uw kind bespreken wij ook met onze coördinator -
VVE Coach. Zij ondersteunt ons bij het goed observeren van onze 
peuters en bij het geven of organiseren van extra hulp bij eventuele 
ontwikkelingsachterstanden.  
Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 
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Praktische zaken 
We willen graag dat uw kind 
veel speelplezier heeft en zich 
optimaal kan ontwikkelen. Dat 
kan mede door een paar 
‘spel- regels’. 
 

Kleding  

Trek uw kind makkelijk 
zittende kleding aan waarin hij 
of zij veilig kan spelen en die 
vies mag worden. Vermijd 
bijvoorbeeld lange koordjes 
aan kleren; die maken het spelen onveilig.  
 
Wij gaan er vanuit dat kleding die gedragen wordt naar de Bereboot, 
tegen een stootje kan. Zodat de kinderen naar hartenlust buiten kunnen 
spelen en ontdekken. Wij vragen u in ieder geval de kleding aan te 
passen aan het weer van die dag. Denk daarbij aan laarzen/ 
regenkleding/ sjaal/ muts/ warme jas/ zomerjas etc. 
 
We vragen wij om laarsjes en een setje reservekleding mee te geven 
U dient de naam van uw kind(-eren) op hun kleding / tassen en 
persoonlijke bezittingen te zetten dit om eventuele verwarring te 
voorkomen. 

Sieraden 

Het is veiliger als uw kind geen lange ketting of 
oorbellen draagt.  
Laat sieraden daarom zoveel mogelijk thuis. 

Parkeren en poortjes 

Wij vragen alle ouders op onze parkeerplaats te 
parkeren, met de achterzijde van de auto tegen 
het hek. Dit in verband met beter zicht/veiligheid 
bij het wegrijden. Fietsen mag u in de 
fietsenstalling zetten. Denkt u eraan te allen tijde, 
alle poortjes achter u te sluiten, voor de veiligheid 
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van alle kinderen? 

Knuffels en speelgoed 

Op de eerste dag kunt u uw 
kind een vertrouwde knuffel of 
favoriet speeltje meegeven 
voor het wennen.  
Verder adviseren we u om  
knuffels en speelgoed zoveel 
mogelijk thuis te laten, om het 
risico van kwijtraken of 
beschadiging te verkleinen. 
 

Ophalen van uw kind door 

derden 

U kunt uw kind laten ophalen door een derde zoals bijvoorbeeld een 
opa/oma, tante of buurvrouw. Echter dan dient u dit wel van tevoren aan 
te geven. Wie komt het kind ophalen en wat de relatie is met het kind? 
Zonder uw berichtgeving vooraf kunnen we uw kind niet meegeven. Geef 
duidelijk aan wie uw kind komt halen, geef een beschrijving van het 
uiterlijk en eventueel het tijdstip. Desbetreffende persoon moet zich te 
allen tijde identificeren met een paspoort of rijbewijs. Wanneer ouders niet 
hebben doorgegeven dat een andere persoon hun kind komt halen dan 
wordt er naar de ouders gebeld om alsnog toestemming te vragen. Indien 
u uw kind structureel door een derde wilt laten ophalen, kunt u hiervoor 
een toestemmingsformulier tekenen. 
 

Roken 

Roken is ten strengste verboden bij KDV De Bereboot. Dit geldt voor onze 
binnen en buitenruimte. 
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Gezond naar de peuterspeelzaal  
 

Het is belangrijk dat uw kind 
lekker in zijn vel zit en goed kan 
spelen. Wij doen er alles aan om 
uw kind een schone en gezonde 
omgeving te bieden, zodat het 
niet ziek wordt. Ons beleid op het 
gebied van gezondheid staat op 
schrift. We werken aan de hand 
van protocollen, die u uiteraard 
mag inzien. Het bevorderen van 
de gezondheid van uw kind zien 
wij als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Daarom maken wij hieronder duidelijk wat wij voor u 
kunnen betekenen en wat hierin van u wordt verwacht. 

 

Inentingen  

We willen graag van u weten of uw kind ingeënt is. 
Zo kunnen we goed reageren als er een ziekte heerst. 

 

Medicijnen 

Gebruikt uw kind medicijnen? Informeer ons daar alstublieft over. We zijn 
terughoudend wat medische handelingen betreft. We werken volgens het  
medicijn protocol NR.22. Daarin staat ook dat het ons niet toegestaan is 
medicijnen aan uw kind te geven, tenzij u als ouder daar uitdrukkelijk om 
vraagt en hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Medicijnen moeten op 
de groep worden afgegeven aan één van de pedagogisch medewerkers. 
Deze mogen dus niet op de gang in een tas blijven staan. 
Bij koorts geven wij geen paracetamol aan kinderen. Zo kunnen wij de 
kinderen objectief blijven beoordelen, tot u de eventuele zorg weer 
overneemt. 
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Allergieën 

In verband met het eten op De Bereboot is het handig als we weten of uw 
kind een voedselallergie heeft. Ook van andere allergieën zijn we graag 
op de hoogte. 

Hoofdluis 

Het kan gebeuren dat uw kind hoofdluis heeft. Controleer uw kind zelf 
regelmatig. Mocht het voorkomen, meld dit dan bij ons. In principe kan uw 
kind dan niet bij “Peuters in het wild “komen spelen. Als de hoofdluis weg 
is, is het weer welkom.  
Wilt u ons ook een seintje geven als een ander kind in uw gezin hoofdluis 
heeft?  

 

Zonnig weer   

Als een zonnige dag wordt voorspeld, raden wij u aan om uw peuter thuis 
alvast in te smeren met zonnebrandcrème. Hiermee voorkomen we dat 
speeltijd wordt ingenomen door insmeertijd. U kunt als aanvulling ook 
eventueel een petje meegeven. 

 

Procedure bij ziekte van een kind  

Wanneer een kind zich ziek voelt en daardoor meer individuele zorg nodig 
heeft dan de pedagogisch medewerkers op dat moment kunnen bieden, 
doen wij een dringend beroep op u om uw kind thuis te houden. Deze 
ziektedagen mogen niet geruild worden. Mocht uw kind op de groep ziek 
worden, dan nemen wij contact met u op met het verzoek uw kind op te 
komen halen. Bij infectieziekten hanteren wij de richtlijnen van de RIVM. 

 
Uw kind is ziek 
Ziekte van uw kind horen we graag voor het begin van de 
peuterspeelzaaltijd via de KOV-net App. 
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Huisarts - EHBO 

Er is veel aandacht voor veiligheid en gezondheid van kinderen. Ondanks 
onze inspanningen zit een ongeluk in een klein hoekje. Kinderen spelen 
en ravotten samen en leren met ‘vallen en opstaan’. Mocht er sprake zijn 
van letsel, dan beoordelen de pedagogisch medewerkers of 
geneeskundige hulp nodig is van een huisarts of EHBO-post. Wij stellen u 
dan zo snel mogelijk op de hoogte, zodat u indien mogelijk zelf aanwezig 
kunt zijn. 

Veilig, groen spelen 
 

Elk jaar inventariseren we wat de risico’s zijn op het gebied van veiligheid, 
welzijn en gezondheid. Aan de hand van die inventarisatie maken we een 
plan van aanpak met acties die we ondernemen om de aanwezige risico’s 
tot een acceptabel minimum te beperken en de kans op letsel door een 
ongeluk zoveel mogelijk te reduceren.  
Hiervoor is dan een oplossingenlijst beschikbaar, die voor elk probleem 
een eenvoudige, doch doeltreffende oplossing heeft. 
 
De toezichthouder (GGD-inspecteur) kan de veiligheid van de  
kinderopvang beoordelen op basis van de door, de Bereboot uitgevoerde 
risico-inventarisatie, het actieplan en een veiligheidsverslag.   
 
U als ouder kunt de inventarisaties en de plannen van aanpak bij ons 
inzien. Toch kan er een ongeluk(je) gebeuren. We registreren (bijna-) 
ongelukken en gevaarlijke situaties om hiervan te leren. 
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Huisregels: 
Jaarlijks wordt bekeken of de huisregels met betrekking tot veiligheid nog 
voldoen. Medewerkers en ouders worden hierover expliciet geïnformeerd. 

   

Opstellen en oefenen van ontruiming: 
De Bereboot heeft een ontruimingsplan voor de opvangruimte en oefent 
dit minimaal één keer per jaar met alle medewerkers en de kinderen. Een 
van de belangrijkste facetten van het ontruimen van een kinderopvang is 
dat de kinderen niet zelfredzaam zijn. 
De medewerkers zullen dus voor de kinderen moeten denken 
én handelen dit vergt noodzakelijke oefening. 

 

Checklist brandveiligheid: 
Jaarlijks wordt er met behulp van de controlelijst alle gangbare risico’s 
nagelopen. 

   

Bijhouden van risico’s en ongelukken: 
Er wordt bijgehouden welke risico’s en ongelukken zich er op of om de 
kinderopvang voordoen. Hierover worden collega’s geïnformeerd, zodat 
zij bijtijds op de hoogte zijn. Daarnaast geeft een dergelijke registratie een 
goed beeld van de werkelijke veiligheid op de Bereboot. 

  
Veiligheidsverslag. 
Elk jaar wordt afgesloten met een beknopt verslag van alles wat er het 
afgelopen jaar op De Bereboot op het gebied van veiligheid is gebeurd en 
van wat komend jaar op de agenda staat.  

 

(Kinder-)EHBO 

Er is op onze peuterspeelzaal altijd een medewerker aanwezig met een 
(kinder-)EHBO-diploma. We volgen elk jaar de herhalingscursus om ons 
diploma te behouden. 
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Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

We zijn verzekerd voor ongevallen. U dient zelf over een 
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te beschikken 
voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade veroorzaakt. 

Samen met ouders 

We werken graag met u samen. Wij zien onszelf als samenwerkende 
partner van de ouders bij de opvoeding. ‘Partners’, omdat we één 
gezamenlijk belang hebben: het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. 
Vertrouwen in elkaar is hierbij een voorwaarde. Binnen een open 
vertrouwensrelatie kunnen we zaken uitwisselen die ons opvallen. Daarbij 
staan wij open voor opmerkingen van uw kant. 

Activiteiten en uitstapjes 

Vindt u het leuk om op onze peuterspeelzaal een handje te helpen? Laat 
het ons weten. Zeker rond feestdagen en eventueel 
bij een uitstapjes zijn een extra paar handen en ogen prettig en nodig om 
de activiteiten te kunnen laten doorgaan 

Wijzigingen doorgeven 

Indien uw adres of telefoonnummer wijzigt, kunt u dit doorgeven aan de 
Pedagogisch Medewerker.  Zij geeft dit door aan de administratie. Zorg 
ervoor wijzigingen altijd door te geven omdat u anders niet bereikbaar 
bent in noodgevallen. 
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Opzeggen/ einde overeenkomst 

De overeenkomst eindigt in de maand waarin het kind vier jaar wordt. 
Voor kinderen geboren voor of op de 15e van de maand eindigt de 
plaatsing per de 15e. Voor kinderen geboren na deze datum eindigt de 
plaatsing op de laatste dag van de maand.  
U blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige opzegging indien u de 
overeenkomst eerder wilt beëindigen. Beide partijen zijn zonder 
rechterlijke tussenkomst bevoegd om deze overeenkomst schriftelijk op te 
zeggen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand. Ook voor 
gedeeltelijke opzeggingen geldt een opzegtermijn van een maand.   

Wijziging, veranderingen in contractdagen 

Wanneer u contractdagen wilt wijzigen in andere of meer/ minder dagen, 
dient u dit schriftelijk door te geven aan de administratie van De Bereboot.  
Een vermindering of vermeerdering van het aantal dagen/ dagdelen kan 
consequenties hebben voor uw tegemoetkoming van het Rijk. U dient de 
wijziging zelf door te geven aan de Belastingdienst. 
 

Oudercommissie 

De Bereboot heeft een eigen oudercommissie.  
De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals het beleid ten 
aanzien van veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot spel- 
en ontwikkelingsactiviteiten en  onderwerpen zoals bijvoorbeeld het 
vierogen- principe. Heeft u interesse in deelname aan de 
oudercommissie? Geef dit dan door aan; ocbereboot@gmail.com 

 

Scheepsjournaal 

Er is een nieuwsbrief vanuit de groepen van het kinderdagverblijf 
(Scheepsjournaal), waarin allerlei leuke foto’s, wetenswaardigheden en 
activiteiten van de groepen vermeld worden. Deze nieuwsbrief komt 
ongeveer eens per maand uit.  
Daarnaast is er een Sail Mail voor overkoepelende informatie vanuit de 
directie van De Bereboot. Beide nieuwsbrieven worden per mail 
verspreid.  

 
  

mailto:ocbereboot@gmail.com
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Overdracht van kind gegevens naar de basisschool 

We dragen onze gegevens over aan de (desbetreffende) basisschool om 
de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. We vragen u hiervoor 
om toestemming. 
 

 

 
 

Kwaliteit 

Onze peuterspeelzalen voldoen aan de 
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen en zijn opgenomen in 
het Register Peuterspeelzalen. De 
GGD  ziet toe op naleving van de 
wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen. 
Ons inspectierapport is in te zien op 
onze locatie en op onze website. 
 

Meldcode kindermishandeling 

Sinds januari 2012 is de Meldcode Kindermishandeling van kracht. Dit is 
een wettelijke verplichting die geldt voor onder andere de branche van de 
kinderopvang. 
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Hiermee verbinden de kinderopvangorganisaties en haar medewerkers 
zich tot het volgen van een stappenplan indien er signalen en zorgen zijn 
die kunnen duiden op kindermishandeling en/ of huiselijk geweld. 
Uiteindelijke doel is dat we hiermee een bijdrage leveren aan een 
effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
De Bereboot draagt er zorg voor dat het voor beroepskrachten mogelijk is 
om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en kindermishandeling te 
signaleren en de stappen van de meldcode te kunnen zetten indien dat 
nodig is.   
 

Formulering vier ogenprincipe  

Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie 
Gunning in haar rapport de term vier ogenprincipe geïntroduceerd. Het 
vier ogenprincipe is voor convenantpartijen (Brancheorganisatie en 
BOinK) de basis voor veiligheid in de kinderopvang.  
 
De kinderopvang dient bij de invulling van het vier ogenprincipe rekening 
te houden met de voorspelbaarheid waarin een pedagogisch medewerker 
alleen op de groep of in het centrum is.  
 
De Bereboot geeft hier in de praktijk op de volgende manier invulling aan; 

• Een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel, om 
elkaar op bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken, 
zo laag mogelijk is; 

• Het aan de randen van de dag samenvoegen van stamgroepen of 
zoveel mogelijk samen draaien van groepen wanneer de kind 
aantallen laag zijn; 

• Bij De Bereboot zijn er dagelijks minimaal twee collega’s in het 
pand aanwezig (inclusief  bij opening- /sluitingsmomenten); 

• Boventallige inzet, als extra paar ogen, van pedagogisch 
medewerkers in opleiding (stagiaires); 

• Maximale transparantie binnen het kinderdagverblijf door het 
ontwerp van het pand. De vele ramen in alle ruimten zorgen voor 
transparantie, waardoor het contact met collega’s behouden blijft. 
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Klachten 

Het kan altijd gebeuren dat u ondanks al onze inspanningen niet tevreden 
bent. Ons werk is en blijft mensen- werk.  
Individuele klachten kunnen worden ingediend bij de betreffende persoon. 
Indien dit niet tot een oplossing leidt, wendt u zich tot de coördinator. 
Samen met de coördinator komt u dan meestal tot een passende 
oplossing. Wanneer dat echter niet het geval is, kunt u zich wenden tot de 
algemeen manager.  
De Bereboot hanteert een klachten protocol waar alle te nemen stappen 
in beschreven staan.  Het is nog nooit voorgekomen dat geschillen niet 
intern opgelost konden worden op deze manier. Mocht het onverhoopt 
toch niet tot een oplossing komen, kunt u zich wenden 
geschillencommissie kinderopvang. Voor meer informatie daarover 
verwijzen wij u naar onze website 

Privacy 

Met de ontvangen gegevens van de ouder/ verzorger zal De Bereboot op 
een vertrouwelijke manier omgaan. De Bereboot zal deze gegevens niet 
aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij de wet vastgestelde 
uitzonderingen. 

Foto’s en video’s op de website en sociale media 

Uiteraard willen we graag laten zien welke leuke activiteiten we doen. 
Daarom plaatsen we regelmatig foto’s of video’s op onze website of op 
onze sociale media accounts.  
 
Wanneer u hier bezwaar tegen heeft en niet wilt dat deze foto's voor 
publicatie gebruikt worden, verzoeken wij u dit aan te geven op het 
toestemmingsformulier. Dit formulier ontvangt u bij de start van de 
opvang. Wij zijn niet aansprakelijk voor foto' s en/ of informatie die zonder 
onze toestemming op websites/social media worden geplaatst. Onze 
afspraken hebben wij vastgelegd in het protocol: “Gedragsregels sociale 
media”. 

Landelijke Registratie Kinderopvang 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de 
kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en 
peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als 
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gemeentelijke gezondheidsdienst. 
 
Iedere registreerde kinderopvangvoorziening  
(staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft 
een uniek registratienummer.  
Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden 
doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.  
Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 
als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die geregistreerd 
staat in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  
KDV De Bereboot BV (Dagopvang en peuterspeelzaal) staat 
geregistreerd bij het LRK onder nummer: 721429014. 

 
Gegevens houder: www.landelijkregistratiekinderopvang.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/houder/NHRVestiging/GegevensHouder.jsf?selectedResultId=2702&currentPage=0
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Tot slot 
We streven ernaar om u en uw kind een fijne, leuke tijd te bezorgen bij de 
“Peuters in het wild “. 
 
Het belangrijkste hierbij is uw vertrouwen in onze inzet en professionaliteit 
en omgekeerd, ons vertrouwen in u.  
We zijn zoals gezegd partners in opvoeding. We zullen er alles aan doen 

om uw 
kind een 
veilig en 

vertrouwd gevoel te geven en actief te werken aan zijn of haar 
ontwikkeling. 
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Onze liedjes 
 

Goedemorgen allemaal: (tijdens de kring worden alle kinderen persoonlijk welkom 

geheten). 

Goedemorgen allemaal, goedemorgen allemaal 
Goedemorgen allemaal, goedemorgen allemaal 
Goedemorgen, Lisa en Jaap, Goedemorgen, Puk en Lieve 
Goedemorgen, Teun en Saar, Goedemorgen allemaal 
(etc. tot alle kinderen aan de beurt zijn gekomen) 

 
Smakelijk eten (in de kring voor het fruit eten) 
Smakelijk eten, smakelijk drinken 
Hap hap hap, slok slok slok 
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken 
Eet maar op, drink maar op. 
Smakelijk eten allemaal! 
 
Opruimen 
We ruimen alles samen op, ik tel van 1 tot 10 
En als ik klaar met tellen ben, dan wil ik niks meer zien! 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10! 
 
Klap het zand van je handen (Na het buiten spelen) 

Klap het zand van je handen, stamp je voeten op de grond. 
Klop het zand van je kleren, buiten spelen is gezond! 
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