
Openingstijden

Kinderdagverblijf Jannekes Trots is van 
maandag t/m vrijdag iedere dag geo-
pend van 7.00 tot 18.00. Opvang vanaf 
6.30 of 7.00 is ook mogelijk,  in overleg.

Wij zijn 52 weken per jaar geopend met 
uitzondering van nationale feestdagen

Pedagogisch werkplan

Schriftjes

Ieder kind heeft bij ons een eigen schriftje. Daarin 
vragen we of jullie het eet en slaap 
schema van de kindjes willen vermelden (ook bij 
veranderingen). Uiteraard is een leuk verhaaltje 
erbij altijd leuk voor later!
Wij schrijven de schriftjes van jullie kinderen 1 keer 
in de 2 weken. Kindjes tot 1 jaar schrijven wij de 
eerste maand dat zij komen iedere dag. Daarna 
iedere week 1 keer uitgebreid en iedere dag de 
eet en slaaptijden en bijzonderheden. 
We begrijpen dat iedere dag een verhaaltje 
vanuit ons zou het leukst zijn, maar wij vinden alle 
aandacht voor de kindjes het belangrijkst.  Dus 
moet er niet teveel tijd verloren gaan aan het 
schrijven van de schriftjes. 
Tijdens de overdracht bij het ophalen zullen de 
leidsters vertellen over de dag en kunnen 
ouders altijd alles vragen. Is een leidster even in 
gesprek? Wacht gerust even tot ze bij jullie komt. 

Dagindeling

We hebben in de KDV groepen een vaste dagindeling 
om verschillende redenen. 
- Organisatorische redenen: Kinderen worden gehaald 
en gebracht binnen vastgestelde tijden. De leidsters 
stellen hun organisatie daarop af. Deze periodes vallen 
buiten de periodes waarin aandacht besteedt moet 
worden aan eten, slapen, verschonen, activiteiten. Zo kan 
er onverdeelde aandacht gegeven worden aan de 
bezigheden van het moment en loopt het programma 
op rolletjes, ook met nieuwe collega’s en eigen invalleid-
sters van een andere groep, omdat het houvast biedt 
om alle, in de inleiding genoemde aspecten, te kunnen 
bieden. 
- Het geeft voorspelbaarheid en tijdmarkering voor 
jonge kinderen. Dit biedt veiligheid/structuur. Jonge kin-
deren kunnen geen klokkijken maar wel de volgorde van 
dingen leren. Na het slapen naar buiten, dan een drankje, 
dan een verhaaltje en dan weer mama. Herhaling van 
ritmes en rituelen geven een gevoel van veiligheid en 
herkenning. Een lange opvang dag wordt overzichtelijk. 
Er zijn markeermomenten, oriëntatie gebeurtenissen in 
de tijd. Grofweg is de dagindeling als volgt:
7.00-9.00 uur  De kinderen worden gebracht en mogen 
vrij spelen.
9.30 uur Gezamenlijk liedjes zingen, dan wat drinken en 
fruit eten. 
10.00 uur Alle kinderen worden verschoond of gaan in-
dien nodig slapen.
10.15 uur Tijd voor een activiteit en vrij spel binnen of 
buiten.
11.30 uur De kinderen en leidsters eten samen verse bo-
terhammen en drinken melk
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12.00 uur Alle kinderen worden verschoond en er gaan 
kinderen naar bed voor hun middagdutje. We doen nu 
een activiteit met de kindjes die wakker zijn.
15.30 uur Nadat alle kinderen uit bed en verschoond zijn, 
gaan we gezamenlijk liedjes zingen en dan drinken en 
eten we een verantwoord tussendoortje.
16.00 uur Gezamenlijke activiteit (binnen of buiten)
16.30 Alle kinderen worden verschoond, waarna ze al-
weer opgehaald kunnen worden of vrij kunnen spelen.
Voor kindjes onder het jaar volgen wij het dagritme van 
thuis

    Dit pedagogisch werkplan is een onderdeel van ons pedagogisch beleidsplan. En vooral een praktische 

aanvulling hierop. Het pedagogisch beleidsplan staat online op www.jannekestrots.nl/overige-informatie 



Ophalen

Onze kindjes mogen alleen opgehaald worden door 
anderen  dag eigen ouders/verzorgers wanneer wij dit 
vooraf weten.
Het fijnst is als je in het schriftje foto’s plakt van degene 
die je kindje op mag komen halen.
Bel altijd even wanneer iemand anders de kindjes op 
komt halen dan jij/jullie zelf. Wij geven de kindjes alleen 
mee als wij dit vooraf weten.

Kantoor

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zit Marian-
ne of Femke op kantoor om de mail te beantwoorden. 
Tussen 10.00 - 12.00 zijn zij telefonisch beriekbaar voor 
vragen of opmerkingen.
Mocht er iets spelen of wil je een dagje ruilen of een 
extra dag? Mail of bel gerust!

Let op! Sluit altijd de hekjes 
bij het binnenkomen en weg-
gaan!!
Spreek een ander er op aan 
wanneer je ziet dat de poortjes 
open blijven staan. De veiligheid 
van onze kindjes staat voorop!

Achterwacht en vierogenprincipe

Op KDV Jannekes Trots streven wij ernaar om 2 pedagogisch 
medewerkers op de groep te hebben, maar wanneer er niet vol-
doende kinderen zijn, kunnen we van dit streven afwijken. Wet-
telijk gezien mag je bij ‘halve groepen’ alleen op de groep. Het 
vierogenprincipe houdt echter wel in dat er altijd een volwasse-
ne mee moet kunnen kijken of luisteren met een beroepskracht. 
Een beroepskracht mag dus alleen op de groep staan, zolang er 
maar op ieder moment een andere volwassene de mogelijkheid 
heeft om mee te kunnen kijken of luisteren. 
Het vierogenprincipe: • Er wordt gestreefd naar meer dan één 
pedagogisch medewerker aanwezig op de groep. • Er is nooit 
een leidster alleen op de locatie aanwezig • Bij uitstapjes gaan 
er minimaal 2 pedagogisch medewerkers mee met de kinderen. 
• Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig onaangekon-
digd elkaars groepsruimtes binnen. • leidinggevenden komen 
regelmatig binnen in de groepsruimtes. Vooral op de momenten 
waarop leidsters alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/ 
sluiten en pauzemomenten. • De leidinggevenden zorgen ervoor 
dat hun bezoek geen vast patroon aanneemt. • Er zijn doorzichti-
ge afscheidingen tussen groepsruimtes. • Er is geen afscheiding 
tussen groepsruimtes en verschoonruimte. • Er zijn audiovisuele 
middelen, zoals een babyfoon, in de slaapkamers. • Van binnen-
uit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houdt degenen 
die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen. • De flexibele 
inzet van stagiaires vergroot deze aanwezigheid van ogen en 
oren. Daarbij in het oog houdend dat stagiaires onder de 18 jaar 
niet ingezet mogen worden als volwassene. • Tijdens haal- en 
brengmomenten komen er voortdurend ouders binnen om hun 
kinderen te halen en overdracht te doen.

Inrichting van de ruimte

Wij werken met speelhoeken. Waarom doen we dat 
zo? Door het werken met speelhoeken waarborgen 
we een stuk privacy van het kind en geven we het de 
veiligheid van ongestoord kunnen spelen. We 
stimuleren daarmee de ontwikkeling van het 
concentratievermogen, geen storende prikkels bij het 
spel. We kunnen deze inrichting als dynamisch
 beschouwen omdat de inhoud van een speelhoek 
geen statisch gegeven is. Het wordt aangepast door 
de kinderen in het spel dat ze bedenken. Daarmee 
wordt gewerkt aan ons doel de kinderen te 
stimuleren in o.a. hun creativiteit. Dit wordt 
geïllustreerd in de beschrijving van de speelhoeken. 
We streven ernaar om foto’s, illustraties en werkjes 
zoveel mogelijk op ooghoogte van de kinderen te 
hangen, het geeft het gevoel van ‘thuis horen’ als je 
foto’s en werkjes van jezelf tegenkomt in een 
ruimte. Leidsters kijken regelmatig op kindhoogte hoe 
de inrichting overkomt op de kinderen. In ons
pedagogisch plan dat te vinden is op onze website: 
www.jannekestrots.nl staat dit punt uitgebreider 
omschreven. 



Mentorschap

Ieder kindje heeft een eigen mentor. De mentor ob-
serveert haar kinderen en bundelt de informatie van 
de kinderen. Deze informatie kan ook gedeeld worden 
met leidsters onderling. Op deze manier kunnen we 
op een adequate manier inspelen op de behoeften 
van de kinderen en ouders. De mentor zal de kinderen 
hun hele periode op het kinderdagverblijf volgen door 
middel van 4 observatiemomenten per jaar.
Het 10-minuten gesprek tussen ouders en de mentor 
wordt 1 keer per jaar gepland. 
Mocht er iets opvallen in de ontwikkeling van het kind 
dan zal er eerder een gesprek aangevraagd worden 
door de mentor. Heeft een ouder tussendoor behoef-
te aan een gesprek dan is dat ook altijd mogelijk.

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Per januari 2019 is het verplicht voor de kinderdagverblijven om een pedagogisch coach en een pedaogoisch beleids-
medewerker te hebben. Kinderopvangorganisaties kunnen kiezen voor twee aparte functies, of één functie waarin een 
medewerker beide rollen vervult. Binnen Jannekes Trots hebben we ervoor gekozen om de functie van beleidsmede-
werker en coach samen te voegen tot 1 functie. Op dinsdag is de pedagogisch coach/beleidsmedewerker te vinden op het 
kantoor van Jannekes Trots. Ook staat zij 2 dagen in de week op 2 verschillende groepen om zo gevraagd en ongevraagd 
advies te kunnen geven op pedagogisch en coachingsgebied. De houder van een kinderopvanglocatie moet jaarlijks 10 uur 
begeleiding bieden per fte. 
Volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers).
Voor KDV Jannekes Trots geldt dat: 
- Op 1-1-2022(50 uur x 1)+ (10 x 7,75 fte)= 127,5 uur
Voor vragen en tips over het beleid en de coaching kan men contact opnemen met: hanne_wiendels@hotmail.com. 

De pedagogisch coach functioneert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij helpt in het 
signaleren van knelpunten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen waar hulp nodig is. 
Daarnaast stelt de coach samen met de pedagogisch medewerker een coaching plan op, met als doel te leren hoe er 
beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kan worden gegaan. 
De coach draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van collega’s bij de
 begeleiding van de groep kinderen. 

De rol van pedagogisch beleidsmedewerker
Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch beleidsmedewerker kan 
ook een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens.
Bij Janneke ’s Trots maken we gebruik van “coaching on the job” dus coaching waar nodig is. Er is onderling veel overleg 
op de werkvloer. We zijn een kleinschalig kinderdagverblijf waarbij we samen buiten spelen en op die manier elkaar maar 
zeker ook de kinderen goed kennen. Wij kennen de kinderen maar de kinderen kennen ons ook allemaal. 
Ook hebben we onderling regelmatig contact. Eens in de 6 weken hebben we een vergadering waarbij veel onderwerpen 
aan bod komen zoals het bespreken van de kinderen, speelleerplekken enz. En daarbij eens in de drie weken een 
afgevaardigdenvergadering, waarbij punten besproken worden die belangrijk zijn en niet kunnen wachten tot de 
vergadering. De coach is daarbij altijd aanwezig.
Maar zeker hebben we ook contact door de dag heen op de groep en lopen we bij elkaar naar binnen om te overleggen. 
Bijvoorbeeld wanneer we ergens tegenaan lopen zoals een kind wat negatief gedrag vertoont, word dit direct overlegt hoe 
we dit het beste aan kunnen pakken. Daarbij houdt de coach rekening met het pedagogisch plan. 



Ziektebeleid

Iedere kinderopvang heeft een eigen protocol met 
betrekking tot ziekte. 
Daarbij wordt gekeken naar het welbevinden van het zieke 
kind, maar ook naar de mogelijkheden van de leidsters om 
een ziek kind extra aandacht te geven en mogelijk conse-
quenties voor de andere kinderen.
Zieke kindjes willen bij je op schoot knuffelen en zijn toe aan 
rust. Onze leidsters zouden dit met alle liefde willen geven, 
maar kunnen daar niet aan voldoen, doordat er  natuurlijk 
ook zorg nodig is voor andere kindjes.
Wij volgen zoveel mogelijk het ziektebeleid van de GGD. 
Maar ook Janneke heeft een beleid in wat ze het beste 
vindt voor onze kindjes.
Een kind is ziek wanneer het een temperatuur heeft van 
38,5°C of hoger. Besmettelijke ziekten en aandoeningen 
moeten wij natuurlijk weren om besmetting van andere 
kindjes te voorkomen en om risicogroepen bij 
bepaalde ziektes niet in gevaar te brengen zoals 
bijvoorbeeld zuigelingen en zwangere vrouwen.
Wij vragen om jullie begrip hiervoor. Bij twijfel kun je altijd 
contact opnemen met ons. De huisarts is vaak niet op de 
hoogte van het te voeren beleid in de kinderopvang! Ech-
ter kan er veel onduidelijkheid heersen over de verschillen-
de soorten ziekten. Heel veel kinderziektes lijken op elkaar. 
Als het kind ziekteverschijnselen heeft en/of 38.5°C koorts 
heeft, zullen de leidsters ouders bellen om te overleggen 
en in sommige gevallen zal het kind opgehaald moeten 
worden. Dit is allemaal in het belang van onze kindjes. 
Ziektedagen worden niet tegoed gegeven omdat dit niet 
tijdig te voorzien is.
Ons volledige veiligheid en gezondheidsbeleid is te vin-
den op onze website: www.jannekestrots.nl

Zindelijkheid

Het is belangrijk dat jullie zelf aangeven wanneer het zover 
is! Natuurlijk helpen wij jullie hier graag bij. Wij werken over 
het algemeen als volgt:
- Kijken bij anderen kindjes
- Samen een plaskaart maken en op de wc hangen
- Af en toe eens op de wc gaan zitten
- (per ongeluk) een plas op de wc doen
- Helemaal trots een sticker op de plaskaart plakken
- In het begin ook nog een luier aan en daarnaast plasjes 
op de wc doen tijdens verschoonmomenten
- Na een poosje gaat het kind het zelf aan geven. Hierin 
stimuleren wij het kind door te vragen of hij/zij moet plas-
sen/poepen.
- Weer even later laten we de luier uit en gaan zij zelf naar 
de wc als ze het voelen. en herrinneren wij ze er nog aan.
- Nog wel in bed een luier aan
- Soms komt een poepje op de wc ook wat later dus even-
tueel aangeven dat ze even een luier aan mogen als ze 
voelen dat ze moeten poepen maar niet durven.
- Na een poosje zijn ze ook in bed droog.
Onze plaskaarten kunnen jullie ook voor thuis vragen. Als jul-
lie verdere opmerkingen of tips hebben horen wij dat graag. 
   Het is voor ons erg fijn als er reser 
   vebroeken en onderbroeken in de  
   tas worden meegegeven. Een on 
   gelukje hoort erbij in het begin. 

   Tip! Geef je kind een makkelijke   
              broek aan zodat zij deze zelf uit en  
   aan kunnen doen om ongelukjes 
   daardoor te voorkomen.

Noodnummer

Het mobiele nummer van Jannekes Trots: 0633433788.
Deze telefoon hebben wij om overdag altijd bereikbaar te zijn 
voor ouders. Wij nemen deze telefoon mee op uitstapjes en 
gebruiken deze wanneer er storing is op onze vaste lijn. 
Het is niet de bedoeling dit nummer te gebruiken voor be-
richtjes overdag. Daarvoor kun je ons altijd mailen of bellen op 
de vaste lijn: 0413- 270800



Spelactiviteiten

Wij ondernemen veel activiteiten met de kindjes.. We 
hebben iedere maand een activiteitenrooster waarbij wij 
rekening houden met alle ontwikkelingsgebieden, denk 
aan: sociaal emotionele ontwikkeling, creatief, taal, fijne en 
grove motoriek, zintuiglijk en cognitief. Deze activiteiten-
roosters zijn te vinden in onze nieuwsbrieven die op onze 
website te vinden zijn. 
Wij zorgen ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod 
komen bij ieder kind. Dit doen wij door de ontwikkelings-
gebieden van dag te laten verspringen. Dus creatief is 
in de 1ste week op maandag, in de 2de week op dinsdag 
enz. Vaak komen plannen voor activiteiten ook spontaan 
wanneer kindjes erom vragen, soms is het onverwachts 
mooi of juist slecht weer en plannen we die dag iets leuks 
binnen of buiten. Kinderen zijn niet verplicht om met een 
activiteit mee te doen. We willen dat de kindjes graag mee 
doen en er zin in hebben en dat het iets vrijblijvends is. 
Vaak doen (bijna) alle kinderen in de groep wel mee met 
een activiteit Wat voor dagelijkse activiteiten onderne-
men wij zoal? Liedjes zingen, knutselen, tekenen/kleuren, 
wandelen, tent maken, rollenspel, tuinieren etc. Sommige 
activiteiten vragen voorbereiding en zijn gepland, andere 
ontstaan gewoon spontaan. We proberen ook van gewo-
ne huishoudelijke dingen een spel te maken zodat kin-
deren spelenderwijs leren, er niet onnodig een hekel aan 
krijgen. (bijv. Afruimen en opruimen) Kinderen zijn vrij om 
wel of niet mee te doen, toe te kijken of afstand te nemen 
van een activiteit. We vragen niet van de kinderen om zich 
aan te passen, om ons als leidster voldoening te geven 
t.a.v. het bedenken en voorbereiden van een activiteit. Het 
is zoals het is. We stimuleren ze door zelf plezier te hebben 
en op die manier uitnodigend te zijn…. En laten ze zelf ko-
men. Geregeld gebruiken we een thema als inspiratiebron: 
seizoenen, feesten, zintuigen etc. 

Afmeldingen

Wanneer je kind(eren) een dagje niet komt spelen, dien je 
dit door te geven. Dit kan je op de dag zelf of 1 dag ervoor 
per telefoon bij de leidsters doorgeven. In andere gevallen is 
het fijn als je dit mailt.
Meld je een dagje minimaal 2 weken vantevoren af via de 
mail? Dan houd je deze dag nog 3 maanden tegoed. Deze 
tegoed dagen dien je zelf te bewaken. Deze tegoeddag kun 
je later inzetten voor een extra dag mits wij plek hebben.
Alleen afmelden bij de leidster is niet voldoende om een 
dag tegoed te kunnen houden. Een dagje ruilen is een 
service, geen recht!

Vakantie

Wij zijn 52 weken per jaar geopend. Voor het plannen van 
vakanties van onze leidsters is het noodzakelijk dat wij op de 
hoogte zijn van de aan en afwezigheid van onze kindjes. 
De vakantieweken die je kindje niet komt willen wij ieder jaar 
graagvoor 1 februari weten. Ons streven is om zo min moge-
lijk met oproep en invalskrachten te werken zodat er zo min 
mogelijk ‘vreemde‘ gezichten zijn voor onze kindjes.
Onze leidsters kunnen hun vakanties dus pas plannen als de 
vakanties van de kindjes duidelijk zijn.
Een vakantie doorgeven kan via de mail naar:
info@jannekestrots.nl

We spelen elke dag buiten, zodra het weer het toelaat. Dit 
gebeurt onder toezicht. De buitenspeelplaats voldoet aan 
de vastgestelde veiligheidsnormen. (omheining, grond 
speelterrein, beplanting, speeltoestellen) Samen met de 
kinderen wordt het buitenspeelgoed gepakt (veilig) en weer 
opgeruimd.



Meneer de logeerbeer

Onze lieve beer gaat regelmatig bij onze kindjes thuis logeren. Hij is al op vele plekken geweest! In zijn tas heeft hij al zijn spul-
letjes bij de hand. Hij heeft al bij verschillende vriendjes en vriendinnetjes gelogeerd en komt dan met de leukste   
      verhalen thuis! Wij zijn erg blij dat iedereen zo lief voor hem is en zo   
       goed voor hem zorgt. Het is voor ons fijn om te zien hoe leuk   
         zijn dagboekje bij gehouden wordt. En over de   
         foto’s zijn wij reuze enthousiast!   
          
          Mag hij ook een keertje bij jullie logeren?  
                   

Wist je dat...

- Wij iedere dag heel gezond fruit eten?
- Dat wij de appeltjes ook regelmatig met schil eten?
- Wij in de zomer ook lekker zomerfruit eten zoals meloen, en 
mango?
- De kindjes bij ons vaak meer eten dan thuis? Zien eten... 
doet eten.
- Wij met plaskaarten werken om zindelijkheid te stimuleren?
-Ouders deze ook voor thuis mogen vragen?
- Wij iedere dag buiten spelen?
- Wij ook in de winter toch even een frisse neus halen?
- Wij met mooi weer met sproeiers en water spelen?
- Kindjes soms heel vies worden van het spelen?
-Reservekleertjes daarom fijn zijn om mee te nemen?
- Wij het heel graag horen wanneer er verbeterpunten zijn?
- Wij de lijntjes met ouders graag kort houden? 
- Onze leidsters elkaars vakanties en ziektes opvangen?
- Wij daarom geen oproep en/of invalskrachten hebben?
- Iedereen elkaar daardoor ook kent bij Jannekes Trots?
- Dat kindjes dus zo min mogelijk vreemde gezichten zien?
- En dat dit voor kindjes heel vertrouwd voelt?
- De leidsters shirtjes aan hebben met hun naam erop?
- Wij een hele mooie bolderkar hebben?
- En dat wij hiermee regelmatig gaan wandelen?
- Wij vaak de tasjes inpakken aan het eind van de dag?
- Ouders deze wel nog even zelf moeten checken of alles erin 
zit?
- Al onze leidsters een kinder EHBO certificaat hebben?
-Wij voorafgaand aan de maand factureren?

- Wij extra daagjes 1 keer per jaar inventariseren en 
factureren?
- Je de factuur via de mail ontvangt?
- Dat betalen met automatisch incasso mogelijk is?
- En dat je dan iedere maand €1,50 korting krijgt?
-Wij iedere 6 weken vergaderen?
- Tussendoor ook veel overleggen?
- Onze leidsters een gezellige club meiden is die altijd open 
staan voor feedback van elkaar maar ook van ouders?
- Wij een ouderraad hebben?
- Jij je hiervoor aan kan melden zodat je mee kan beslissen 
over zaken die spelen rondom het kinderdagverblijf?
- Ieder kindje altijd hetzelfde en een schoon bedje heeft door 
ons bedjesschema?
- Wij iedere 2 maanden een nieuwsbrief uitbrengen?
- Het belangrijk is dat je deze leest zodat je op de hoogte 
blijft?
- We 3 groepen hebben? De speelvilla, het speelpaleis en het 
speelkasteel.
- Wij veel foto’s maken voor op in de schriftjes maar ook voor 
de website of social media?
- Wij bij de start van de opvang hiervoor toestemming 
vragen?
-Wij iedere dag weer een feestje willen maken voor de 
kindjes?
- Alle leidsters en stagiaires een VOG bezitten en opgenomen 
zijn in het Personenregister kinderopvang (PRK)?
- Hiermee doorlopend wordt gecontroleerd of iemand straf-
bare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken 
in de kinderopvang?

Nog even wat ditjes en datjes



Zonnebrandcrème

Omdatt wij heel graag buiten spelen, is het belangrijk dat de 
kindjes bij zonnig weer goed ingesmeerd worden. Vanwege 
allergieën of verschillende reactie van huidtypes, vragen wij 
jullie dan ook om zelf zonnebrandcrème mee te brengen. Deze 
wordt dan ook uiteraard alleen voor je kind(eren) gebruikt.
Deze mag in het mandje blijven liggen, maar je kunt er ook 
voor kiezen deze steeds mee te geven. Let er dan wel zelf op 
dat de zonnebrandcrème mee naar huis gaat. Een zonne-
hoedje is ook altijd erg prettig voor de kinderen. 

Schone speelplek

Omdat er veel op de vloer wordt gespeeld door onze 
kindjes is het van belang dat de vloer zo schoon mogelijk 
blijft gedrurende de dag.
Daarom vragen wij ouders bij het betreden van de groep 
blauwe overschoentjes aan te doen. Deze vind je in onze 
binnenkomst ruimtes.
Wij vragen om de schoenen van de kindjes uit te doen bij 
binnenkomst en slofjes of binnenschoenen aan te doen. 
Onze schoonmaakster komt iedere avond na sluitingstijd 
onze groepen helemaal schoon maken zodat we iedere 
dag weer een schone speelplek hebben. 

Spulletjes merken

Om te voorkomen dat spulletjes zoek raken vragen wij 
ouders om alles te voorzien van een sticker of label met 
naam. Voedingsbakjes, flesjes maar ook schoenen, jasjes 
en speentjes zien wij graag voorzien van sticker of label 
met naam.

Er zijn verschillende sites waar je labels of stickers kan 
bestellen zoals: www.koterkado.nl of www.goedgemerkt.nl 

Trakteren

Hieperdepiep hoera! Je kindje is jarig en dit vieren we 
uiteraard ook bij Jannekes Trots! Wij vragen ouders hierbij 
wel om een gezonde traktatie mee te geven. Ideeen hier-
voor zijn er 
genoeg te vinden op internet.
Wij vieren de verjaardagen zonder ouders erbij. Niet voor 
iedere ouder is het mogelijk om aanwezig te zijn dus willen 
we dit voor alle kindjes gelijk houden. Je mag uiteraard 
altijd een fotottoestel meegeven zodat wij foto’s kunnen 
maken! feestje!


