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Welkom bij Boerderij de Boterbloem
Voor u ligt het informatieboekje over kinderdagopvang Boerderij de Boterbloem.
In dit boekje wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf
“Boerderij de Boterbloem”.
Wij zullen ingaan op de zaken die voor de opvang van uw kind(eren), gedurende zijn/ haar
eerste levensjaren, van belangrijke invloed kunnen zijn. Hiermee bedoelen wij de locatie,
omgeving, ruimte en de inrichting van het kinderdagverblijf.
Naast de informatie die betrekking heeft op de opvang van uw kind(eren) wordt er
aandacht besteedt aan de zaken die belangrijk zijn voor uzelf. Daarmee doelen wij op de
openingstijden, de wegbreng- en ophaaltijden en het contact met de ouders.
Mocht u na het lezen van het informatieboekje nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen.

Boerderij de Boterbloem
Contactpersoon: Hinke Naus
Kareldoormanweg 58
8309 PC Tollebeek
tel: 0527-650328
Website: www.boerderijdeboterbloem.nl
Mail: info@boerderijdeboterbloem.nl
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Even Voorstellen
Boerderij de Boterbloem biedt dagopvang aan drie doelgroepen, namelijk kinderopvang
(babygroep 0-1,5 jaar en een peutergroep 1,5-4 jaar), buitenschoolse opvang (BSO) en
opvang voor kinderen met een persoonsgebonden budget / ZIN. Het kinderopvang aanbod is
gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De opvang vindt plaats op een unieke
locatie, namelijk op een boerderij in de verbouwde domeinschuur. Op de boerderij zijn
verschillende soorten dieren, een moestuin en fruitbomen aanwezig.
Een boerderij is voor kinderen een plek waar veel te beleven valt en waar ze volop de ruimte
hebben om te spelen. Boerderij de Boterbloem heeft een grote omheinde speel- en
dierenweide waar naar hartenlust kan worden gespeeld. In de dierenweide kunnen we
samen de kippen, kalkoenen, konijnen, ezel, pony e.d. verzorgen. Als het een keer slecht
weer is kunnen we ons samen, in het ruim opgezette dierenverblijf, prima vermaken.
Boerderij de Boterbloem biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is
gelegenheid tot vrij spel, knutselen en spelen in de speel- en dierenweide. Geregeld wordt er
gewerkt met een thema (bv. met kerst, Pasen, sinterklaas, seizoenen enz.) waar dan de
activiteiten op worden afgestemd.
Boerderij de Boterbloem beschikt over een gebruikersvergunning en is geregistreerd bij de
gemeente Noordoostpolder. De GGD is belast met het externe toezicht op de uitvoering van
de kinderopvang.

Personeel
Uw kind(eren) wordt opgevangen door deskundige, gediplomeerde leidsters en
oproepkrachten. De groepsleiding op de zorgboerderij heeft minimaal een kindgerichte MBOopleiding. Elk personeelslid moet in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het
Gedrag) en er vindt een continue screening plaats.
Alle personeelsleden werken met het eigen opgestelde pedagogisch beleid. Verder op in het
informatieboekje wordt er meer informatie gegeven over het pedagogisch beleid.

Stagebeleid
Boerderij de Boterbloem werkt met stagiaires van kindgerichte mbo en hbo opleidingen.
Onze voorkeur gaat uit naar stagiaires die het hele jaar door stage lopen. Hierdoor is er een
minimale verschuiving van verschillende gezichten. De stagiaires hebben een vaste groep
waar zij stage lopen. De stagiaires worden boventallig op de groep geplaatst, maar zullen
wel eigen taken krijgen onder begeleiding van een vaste stagebegeleidster.
Elke stagiaire moet in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en er
vindt een continue screening plaats. Daarnaast zijn er speciale afspraken gemaakt met de
stagiaires zodat de privacy van de kinderen gewaarborgd worden. Daarbij is de Boterbloem
een erkend leerbedrijf volgens de richtlijnen van ‘Calibris’.

Ruimte
De dagopvang van Boerderij de Boterbloem is gevestigd in de verbouwde domeinschuur aan
de Karel Doormanweg 58, waar we verschillende groepsruimtes hebben. Er is een
groepsruimte voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 1,5 jaar (babygroep ‘De Bezige Bijtjes’),
een ruimte voor kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 3 jaar (peutergroep ‘De Boterboefjes’) en
een ruimte voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (BSO ‘Het Wespennest). Boven is er
een ruimte voor de zorgopvang voor kinderen van 4 – 18 jaar (‘De bloemboeren’) en er is
een grote gezamenlijke speelruimte. De grote speelruimte word op een aantal dagen in de
week gebruikt voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar (BSO ‘De
Bijenkorf”).
Op de babygroep hebben wij een slaapkamer, een keuken en een eigen buitenspeelruimte.
De peutergroep bestaat uit een groepsruimte, twee slaapkamertjes, een verschoonruimte
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met daarin twee kleine toiletjes, er is een keuken op de groep en ook hier kunnen de peuters
gebruik maken van een eigen afgesloten buitenruimte.
We hebben een groot erf wat deels omheind is en direct in verbinding staat met de
groepsruimte d.m.v. een schuifpui.

Groepsindeling
Boerderij de Boterbloem werkt met horizontale groepen. Dit betekent dat er een indeling aan
de hand van de leeftijd van de kinderen is gemaakt. Er zijn twee groepen, namelijk de
babygroep van 0 t/m 1,5 jaar (De Bezige Bijtjes) en de peutergroep van 1,5 – 4 jaar (De
Boterboefjes). Bij een groepsgrootte van maximaal 10 kinderen op de babygroep, zijn er 3
leidsters aanwezig. Bij een groepsgrootte van 16 kinderen op de peutergroep, zijn er 2 of 3
(3 leidsters wanneer er kinderen in de leeftijd van 1 jaar op de groep aanwezig zijn) leidsters
aanwezig.

Openingstijden & Opvang mogelijkheden
Boerderij de Boterbloem is elke werkdag open van 7:00 t/m 19:00 uur m.u.v. officiële
feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw.
We werken met de volgende dagdelen:
7:00 – 18.00 uur
7:30 – 18:00 uur
7:00 – 18:30 uur
7.30 – 18.30 uur
7:00 – 19:00 uur
7:30 – 19.00 uur
De minimale afname is één dag per week.

Dagindeling
De kinderen kunnen een hele dag opgevangen worden. Om pedagogische redenen is de
minimale afname op het kinderdagverblijf één dag per week. Hierdoor blijft de continuïteit
gewaarborgd zodat het kind vertrouwd blijft met de leidsters en de andere kinderen op het
kinderdagverblijf. Het proces van wennen aan de nieuwe opvang, het opbouwen van een
band met de groepsleiding en de kinderen, kan zo geleidelijk en goed ontwikkelen.
De groepen hebben naast een vrije indeling ook een vast dagritme. Dat biedt regelmaat en
zekerheid aan de kinderen. Vaste onderdelen van de dag zijn het halen en brengen van de
kinderen, het eten en drinken en eventueel slapen.
Bij baby’s volgen we, in overleg met ouder(s) / verzorger(s), het individuele ritme van ieder
kind. Geleidelijk aan gaan de kinderen meer samen doen waarbij zij zich meer richten op de
andere kinderen; er ontstaat als vanzelfsprekend een groepsritme.
Grofweg is de dagindeling als volgt:
07.00 – 08.30
Kinderen worden gebracht en ontvangen
09.00
Fruit eten en liedjes zingen
09.30
Vrij spelen of activiteit (binnen of buiten)
11.30
Lunch
12.30
Kinderen naar bed. Kinderen die niet meer slapen gaan een
rustige activiteit doen.
13.00
Halen ochtendkinderen, brengen middagkinderen
13.30
Vrij spelen of activiteit (binnen of buiten)
15.00
Eten en drinken
15.30
Vrij spelen/ activiteit/ buiten spelen
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17.00
17.15
17.00 – 19:00

Opruimen, crackertje of iets anders eten, beetje drinken
Spelen of kleine activiteit
Kinderen worden gehaald

Wegbrengen en ophalen
Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald, moeten wij dit van te voren weten
anders wordt uw kind niet meegegeven.
Als u niet in de gelegenheid bent uw kind zelf op te halen, moet u vooraf (mondeling,
telefonisch of per e-mail) aan de leidster doorgeven wie het kind komt ophalen. Wij stellen
het op prijs dat de persoon vooraf geïntroduceerd is. Bij twijfel vragen wij om een
legitimatiebewijs.
Indien niet vooraf is doorgegeven dat iemand anders uw kind komt ophalen, nemen wij
contact op met een van de ouders. Wij geven geen kinderen mee als het niet duidelijk
geregeld is en vragen uw begrip hiervoor.

Contact met ouder/ verzorger
Ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kind(eren). Tijdens hun verblijf op Boerderij de
Boterbloem, neemt de groepsleiding een deel van de taken rond opvoeding, verzorging en
begeleiding van de ouders over. In het belang van ieder kind is een nauwgezette afstemming
noodzakelijk tussen ouders en leiding. Na de eerste kennismaking maakt de leiding met u
een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intake gesprek krijgt de ouder informatie
over Boerderij de Boterbloem, de dagelijkse opvang en de werkwijze. Tijdens dit
intakegesprek wordt gevraagd naar informatie over uw kind(eren) en eventuele
bijzonderheden. Hierbij kunt u denken aan eet- en slaapgewoontes van uw kind(eren) zodat
daar bij de opvang beter op ingespeeld kan worden. U heeft dan tevens de mogelijkheid tot
het stellen van meer specifieke vragen. Tevens maakt de leiding een afspraak over de
gewenningsperiode.
U kunt tijdens het brengen en halen van uw kind(eren), met de leiding van gedachten
wisselen over het verloop van de dag van uw kind. Daarnaast houden de leidsters van ieder
kind tot 4 jaar een schriftje bij, waarin zowel de leiding en u als ouder,
bijzonderheden over uw kind kunnen noteren. De leidsters organiseren bij voldoende
belangstelling een ouderavond waarin een thema met betrekking tot de opvoeding centraal
staat.
Vanaf januari 2018 heeft elk kind een vaste mentor, dat het aanspreekpunt is voor het kind
en de ouder(s)/verzorger(s). Mocht er iets veranderen in de huidige situatie en/of wilt u
andere informatie delen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om een afspraak
te maken met de mentor van het kind.

Voeding
Op het dagverblijf eten we zo gezond mogelijk; bruine boterhammen, zuivelproducten en
vers fruit. Tussendoor krijgen de kinderen soepstengels, rijstwafels, biscuit en/of crackers.
Boerderij de Boterbloem draagt zorg voor het eten en drinken, met uitzondering van fles- en
dieetvoeding, ontbijt en warme maaltijd.
Krijgt uw baby flesvoeding, dan kunt u de melkpoeder meenemen naar het kinderdagverblijf.
De leidsters maken de flesvoeding klaar. Wij willen u vragen de fles en de dop van uw kind
te voorzien van de naam van uw kind. Dit geldt ook voor het poederbakje (van de
flesvoeding). Afgekolfde melk kunt u bevroren / gekoeld meegeven, voorzien van naam en
datum.

6

Ziekte of verhinderd
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u om dit zo snel
mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Wordt uw kind ziek op de dagopvang, dan wordt
u gebeld om uw kind op te halen. Bij twijfel wordt u ook gebeld; om even te overleggen. Een
van de ouders/verzorgers moet altijd bereikbaar zijn. Wanneer dit bijvoorbeeld door uw
werkzaamheden niet mogelijk is, dient u een telefoonnummer van een ander opvangadres
achter te laten. Een opvangadres achter de hand blijft dus noodzakelijk.

Vakanties
Boerderij de Boterbloem is het gehele jaar geopend met uitzondering van de officiële
feestdagen en tussen Kerst en Oud &Nieuw.

Tarief
Boerderij de Boterbloem hanteert een uur prijs van € 7,62 per uur. Voor de flexibele opvang
word een prijs gehanteerd van € 7,95 per uur. Er wordt echter met dagdelen gewerkt. De
tarieven zien er dan als volgt uit:
Normaal tarief:
7:00 – 18.00 uur
€ 83,82
7:30 – 18:00 uur
€ 76,20
7:00 – 18:30 uur
€ 87,63
7.30 – 18.30 uur
€ 83,82
7:00 – 19:00 uur
€ 91,44
7:30 – 19.00 uur
€ 87,63
Het tarief is inclusief eten, drinken en luiers, maar exclusief flesvoeding, dieetvoeding en een
warme maaltijd.

Aanmeldingsprocedure
U kunt uw kind(eren) voor minimaal één dag per week voor dagopvang aanmelden. Dit kunt
u doen door uw kind aan te melden via de website www.boerderijdeboterbloem.nl. Wij
nodigen u graag uit voor een aanmeldingsgesprek. Indien er niet direct plaats is zal het kind
op de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Voor het tweede en
volgende kinderen hanteert boerderij de Boterbloem een voorrangsbeleid. Zodra er een
plaats vrij is voor uw kind nodigen wij u uit. Tijdens het aanmeldingsgesprek kunt u uw
wensen kenbaar maken rondom de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

Betalingsprocedure
Het tarief is vastgesteld per dagdeel en dient het gehele jaar betaald te worden, met
uitzondering van de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw als Boerderij de Boterbloem
gesloten is. Bij afwezigheid (bv. door ziekte of verblijf elders) betaalt u normaliter door.
De facturering vindt plaats op de eerste van de maand en geldt voor de afgelopen maand.
Verrekeningen voor extra dagen in de voorliggende maand worden direct vermeld op de
betreffende factuur.
De opvangkosten worden geïnd via een door ouder(s) / verzorger(s) getekende machtiging
voor automatische incasso. Aan het begin van de maand worden de opvangkosten
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geïncasseerd. Wanneer er een betalingsachterstand optreedt, houden wij ons het recht voor
een kind in het uiterste geval de toegang tot de dagopvang te weigeren.
In oktober – november van ieder jaar zal er een indexatie gedaan worden en daardoor kan
de prijs per jaar variëren.

Opzegging
Boerderij de Boterbloem hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient
schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij de vermindering van de opvang geldt een
opzegtermijn van één maand.

Extra dag of dagdeel en ruilen
Wanneer u uw kind incidenteel een extra dagdeel wil laten komen kunt u dit het beste zo
vroeg mogelijk aangeven. Wij bekijken vervolgens of uw kind die dag extra kan komen. Dit
hangt af van het aantal kinderen dat op die dag aanwezig is.
Ieder kind heeft het recht om 5 dagen (buiten de officiële vrije dagen) per jaar te ruilen. Dit
zal in overleg gaan met de administratie. Ook hier zal worden bekeken of uw kind die dag
extra kan komen. Dit hangt af van het aantal kinderen dat op die dag aanwezig is. U dient
vooraf de te ruilen dag besproken te hebben en de dag die uw kind afwezig is dient in
dezelfde maand te worden ingehaald. Aanvragen van extra of ruil dagen kunnen
aangevraagd worden via de app of ouderlogin van KOVnet.

Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders die de belangen
behartigen van alle ouders binnen Boerderij de Boterbloem. Deze komen bij elkaar om met
elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken.
Volgens het reglement oudercommissie betreft dit het pedagogische beleidsplan, veiligheid,
tariefstelling, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en ondersteuning bij bepaalde activiteiten.

Klachtenprocedure
In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek met betrokkenen lost
gelukkig veel op. Indien echter een goed gesprek niet voldoende is of de klacht wordt
volgens de klager onvoldoende serieus genomen, dan kunnen ouders/verzorgers
gebruik maken van de klachtenprocedure. Deze is ter inzage op de locatie aanwezig.
Boerderij de Boterbloem is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
(SKK) in Baarn. Dit is een onafhankelijke commissie die uw klacht (als u er met het
personeel en directie niet uit komt) kan behandelen.
Bij klachten over de dagelijkse gang van zaken wordt men verzocht contact op te
nemen met de verantwoordelijke leidster of met de directeur van Boerderij de Boterbloem.

Privacyrichtlijnen
Boerderij de Boterbloem werkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Elke ouder heeft recht
op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.
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Benaderingswijze a.d.h.v. het pedagogisch beleidsplan
Een respectvolle benadering
Kinderen worden respectvol benaderd vanuit de belevingswereld van het kind. Elke
medewerker heeft oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast het individuele
contact wordt het kind begeleid in de omgang met andere kinderen en volwassenen.
Belangrijke aspecten hierin zijn: respect voor elkaar, de dingen om ons heen en de natuur.
Een ruimtelijke benadering
Uitgangspunt is dat alle kinderen door ruimte om zich heen kunnen ontwikkelen. Daarom
worden verschillende ingerichte ruimtes aangeboden waar diverse activiteiten ondernomen
kunnen worden. Kinderen krijgen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Medewerkers
zorgen voor ruimte, creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen, die
aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.
Een individuele benadering
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen individualiteit! Ieder kind heeft eigen behoeftes:
respect voor zijn individualiteit verhoogd zijn eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Er wordt
naar elkaar geluisterd, ieder wordt serieus genomen en er wordt ingegaan op de vraag van
het kind. Groepsleiding ondersteunt de kinderen in het ontwikkelen van vertrouwen en
eigenwaarde. De eigenheid, ambities en interesses van ieder kind worden aangemoedigd,
en daarmee het verlangen om te leren.
Een positieve benadering
Een positief zelfbeeld is de basis van de ontwikkeling. Daarom dienen signalen opgemerkt te
worden: wat vraagt een kind van mij als opvoeder? Hoe kan ik hier op een positieve manier
mee omgaan? De kinderen wordt veiligheid, vertrouwen en ruimte geboden. Hierdoor krijgen
de kinderen de mogelijkheid en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving
en zichzelf.

Nieuwskrant
Boerderij de Boterbloem heeft een online nieuwskrant. U kunt zich op
www.boerderijdeboterbloem.nl aan de linkerkant van de pagina aanmelden voor de
nieuwskrant. U ontvangt een bevestigingsmail. Na het bevestigen ontvangt u, wanneer de
nieuwskrant klaar is, automatisch een e-mail met de nieuwskrant hierin. Wanneer u zich wil
afmelden voor de nieuwskrant kunt u dit doen door op afmelden te klikken aan de onderkant
van de nieuwsbrief.

Foto’s website
Op de website www.boerderijdeboterbloem.nl kunt u ,op een beveiligd gedeelte, foto’s
bekijken van uw kind(eren). Om deze te kunnen bekijken heeft u een toegangscode nodig.
Wachtwoord: 0ud3r (nul-u-d-drie-r)
Regelmatig zullen er nieuwe foto’s geplaatst worden op de website.

Tot slot
Wij hopen u met dit informatieboekje een goed beeld te hebben gegeven van Boerderij de
Boterbloem en onze manier van werken. Bij vragen zijn wij graag bereid u te woord te staan,
ook geven wij graag geheel vrijblijvend een rondleiding.
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Huisregels
Opgesteld in januari 2019

Regels in omgang met elkaar:
1. Wij spreken een groepsgenoot of pedagogisch medewerker aan met zijn voornaam
2. Stoeien mag totdat een groepsgenoot STOP zegt.
3. Slaan, bijten, krabben, haren trekken, spugen, knijpen, kopstoten of duwen doen wij
niet op de Boterbloem
4. Het speelgoed en andere spullen zetten wij netjes terug waar het hoort te staan, dit
zonder ermee te gooien
5. Als je speelgoed of iets anders van een groepsgenoot wilt hebben dan vraag je dit
aan de ander. Bijvoorbeeld: “Mag ik met de lego spelen?”
6. Wij spreken aardig en vriendelijk over een andere groepsgenoot of pedagogisch
medewerker, zorgboeren
7. Schelden en vloeken is niet toegestaan op de boerderij
8. Wij hebben respect voor mensen, dieren en dingen en handelen hiernaar.
9. Respecteer elkaars persoonlijke ruimte.
10. Wij schreeuwen alleen in noodgevallen.
11. We maken geen seksueel getinte opmerkingen naar elkaar.
12. We respecteren elkaars ruimte.
Algemeen:
1. Speelgoed van huis meenemen is op eigen risico
2. (Speelgoed) messen, pistolen, stokken, knuppels worden thuis gelaten. Neemt een
kind dit wel mee naar de boerderij dan wordt dit aan de pedagogisch medewerker
gegeven en wordt het op een aparte plek bewaard. Bij het naar huis gaan mag de
cliënt het meenemen naar huis toe.
3. Telefoons, tablets, spelletjescomputer etc. worden thuis gelaten. Neemt een kind dit
wel mee naar de boerderij dan wordt dit aan de pedagogisch medewerker gegeven
en wordt het op een aparte plek bewaard. Bij het naar huis gaan mag de cliënt het
meenemen naar huis toe.

Vaste leidsters en communicatie:
1. Op elke groep ligt een overdrachtsmap waarin bepaalde gebeurtenissen en/of
wijzigingen betreft de kinderen worden opgeschreven (denk aan verandering in
voedingspatroon).
2. Alle kinderen hebben per 1 januari 2018 een eigen vaste begeleider op de groep.
3. Vanaf 1 januari zijn op alle groepen vaste leidsters werkzaam (behalve bij ziekte en/of
noodgevallen).
4. Per 1 januari 2019 is er een pedagogisch coach/beleidsmedewerkerster aanwezig op
de Boterbloem.
Regels voor binnen
Brood eten
1. Voor het brood eten ruimen we al het speelgoed op.
2. Voor het eten gaan we plassen. Na het plassen worden de handen gewassen met
zeep en water. Daarna drogen wij de handen af met een papieren doekje. Als de
handen droog zijn wordt het doekje in de prullenbak gegooid
3. Tijdens het eten mag er alleen bij uitzondering naar de wc worden gegaan.
4. Tijdens het eten worden knuffels en/of speelgoed opgeruimd en op een aparte plek
op de groep neer gelegd.
5. Tijdens het eten blijven wij aan tafel zitten.
6. Voor het eten geven we de gelegenheid om te bidden en na het eten om te danken.
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7. Er wordt bruin brood op de groep gegeten .
8. De eerste boterham beleggen we met hartig beleg (worst, kaas, smeerkaas,
pindakaas, appelstroop, smeerworst en ei) . Daarna mogen de kinderen zelf beleg
kiezen.
9. Kinderen en leidsters eten hun brood met mes en vork.
10. Indien mogelijk smeren kinderen hun eigen brood.
11. Kinderen stoppen hun mes niet in de mond.
12. De korstjes van het brood worden opgegeten.
13. Op een broodje mag één soort beleg; bijvoorbeeld kaas.
14. Na het eerste broodje krijgen de kinderen drinken, zij mogen altijd om meer drinken
vragen.
15. We drinken melk, thee (zonder suiker eventueel met honing), water of karnemelk.
16. We zitten recht tijdens het eten en eten boven ons bord.
17. Kinderen geven elkaar ruimte aan tafel.
18. Bij uitzondering mag er iets lekkers bij het brood worden gegeten. Denk hierbij aan
knakworstjes, pannenkoeken, een gebakken of gekookt ei enzovoort. Zeker niet
iedere week!
19. Pas als we genoeg hebben gegeten eten we een rijstwafel of een cracker.
20. Maximaal 4 broodjes per kind (in overleg met ouders kan hier een uitzondering in
worden gemaakt).
21. Thee moet in kopjes worden geschonken en gedronken, dit omdat de melkbekers
snel omvallen)
22. We brengen ons eigen bord, bestek en beker naar de keuken (BSO en
Zorgboerderij).
Fruit eten:
1. De kinderen krijgen één stuk fruit per keer.
2. Er wordt divers fruit aangeboden op 2 momenten per dag (9:00/10:00 – 14:00/15:00)
3. Tijdens het (fruit) eten en drinken spreken wij gezellig met elkaar zonder gebruik te
maken van spelletjes.
4. Kinderen krijgen eerst een half stuk fruit aangeboden, wanneer het kind meer lust
wordt er meer aangeboden.
5. Als de kinderen van de BSO uit school komen wordt er een bord met diverse dingen
aangeboden. Hierop kunnen de volgende dingen worden aangeboden, fruit, groente
en ontbijtkoek. In de zomer kan dit worden aangevuld met zoute stokjes en in de
winter met pepernoten. Tijdens de vakanties kan er wat worden gebakken en dit
tijdens het fruitmoment worden opgegeten.
6. Tijdens het fruitmoment zit de leidster met de kinderen aan tafel.
Koekjes/snoepjes/extra’s
1. De kinderen krijgen na schooltijd een bord aangeboden waar ze keuze hebben uit
verschillende fruitsoorten, groentesoorten en ontbijtkoek. Om 17 uur wordt er een
rijstwafel of cracker aangeboden met smeerkaas/smeerworst of pasta. (BSO en
Zorgboerderij)
2. Soms wordt er tijdens het brood moment wat extra’s aangeboden; denk hierbij aan
een gekookt ei, knakworstjes, cup a soep o.i.d.
3. Mocht u als ouder willen dat u kind geen extra’s met suikers binnen krijgt, zou u dit
dan willen aangeven bij de begeleiding.
4. Traktaties voor verjaardagen of andere feestelijke gebeurtenissen mag ten alle tijden.
Lolly’s zullen altijd mee worden gegeven naar huis.
Leefruimte(s)
1. Jassen en tassen worden altijd opgehangen aan de kapstok in de gang.
2. De schoenen moeten bij de schuifdeur in het rek worden gezet.
3. De zorgboerderij neemt hun spullen ( jassen, tassen en schoenen) mee naar boven.
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4. Er wordt op sokken of pantoffels in het gebouw gelopen.
5. Overalls en laarzen worden ten alle tijden in de omkleedruimte
opgehangen/opgeruimd door de kinderen (met begeleiding indien nodig)
6. Mochten er spullen kwijt zijn, is de kans groot dat deze in de gevonden
voorwerpenbak zijn gelegd of dat deze spullen op de groepen liggen.
7. Er mogen dieren binnen aanwezig zijn, mits ze goed verzorgd worden. Zijn er
kinderen met allergische –astmatische reacties dan passen wij ons daar op aan en
zullen er geen dieren binnen aanwezig zijn.
8. Wij lopen op de groep, rennen mag buiten.
9. Er wordt niet gegooid met speelgoed.
10. Mochten de kinderen met iets anders gaan spelen, wordt het andere speelgoed eerst
opgeruimd.
11. Wij zitten aan tafel op een stoel of bank.
12. Kinderen spelen in alle gevallen op hun eigen groep (met uitzondering van
noodgevallen).
13. In overleg met de leidsters mogen de oudere kinderen helpen op de peuter of de
babygroep.
14. Op de keukenkastjes (baby- en boterboefjes) zitten veiligheidshaakjes zodat de
kinderen de kastjes niet zelf open kunnen maken en/of vingers er tussen kunnen
krijgen.
15. Kinderen kunnen ten alle tijden niet bij de schoonmaakmiddelen komen omdat deze
in een aparte ruimte hoog en afgesloten worden opgeborgen.
16. Kinderen spelen alleen onder begeleiding bij de blokken in de grote ruimte.

Regels voor buiten
Buiten spelen:
1. Als de kinderen naar de dieren gaan moeten ze een overall en laarzen aan. De regel
tijdens warm weer is: Als de kinderen met de dieren bezig zijn dan moeten ze een
overall aan. Als ze gewoon spelen mag de overall uit.
2. Als het buiten erg vies weer is (regen, sneeuw etc.) moeten de kinderen een overal
en laarzen aan.
3. De kinderen spelen op het erf rondom de groepen. Kinderen komen niet op het privé
terrein van Adriaan en Hinke.
4. Er mogen twee kinderen tegelijk op de trampoline.
5. Er worden geen salto’s op de trampoline gemaakt.
6. Er wordt met blote voeten of met sokken aan op de trampoline gesprongen.
7. Er wordt met skelters, skeelers en fietsen op het erf gereden op het aangegeven
verkeerspark
8. Fietsen, skelters enz. worden aan de hand meegenomen uit de schuur weg. De
leidster haalt de fietsjes etc. uit de schuur.
9. Kinderen mogen niet botsen met fietsjes, skelters enz.
10. Skelters, fietsen, skeelers rijden op de stoeptegels.
11. Als de kinderen gaan skeeleren dan zijn ze verplicht bescherming en helm te dragen.
12. Kinderen moeten de materialen gebruiken waarvoor ze zijn (geen tuingereedschap
gebruiken om mee te spelen).
13. Kinderen mogen niet bij de sloot komen.
14. Als we kleine buiten speel materialen gebruiken zoals springtouwen, stoepkrijt enz.
dan moet dit binnen opgeruimd worden in de daarvoor bestemde bak.
15. Buiten mogen we eten en drinken, maar dit doen wij aan tafel.
16. Kinderen mogen niet in het hooi en stro spelen/klimmen.
17. Als we naar binnen gaan wassen wij onze handen met zeep en water. Daarna drogen
wij de handen af met een papieren doekje. Als de handen droog zijn wordt het doekje
in de prullenbak gegooid
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Dieren:
1. Kinderen mogen alleen met begeleiding in de stallen en/of het weiland komen.
2. Begeleiding tilt de dieren op. Kinderen mogen zelf konijnen onder begeleiding
optillen.
3. Kinderen mogen alleen onder begeleiding dieren uit de hokken halen en bijv. naar de
wei brengen.
4. Kinderen mogen alleen onder begeleiding aan een halstertouw of longeerlijn
paardrijden. Daarnaast moet een kind altijd een goed passende cap dragen.
5. Kinderen mogen alleen samen met de begeleiding de dieren voeren.
6. ‘s Middags worden de dieren gevoerd, als dit kan samen met de kinderen
(uitzondering zijn de paarden, pony, ezels, schaap en koe)
7. Na het voeren van de dieren wordt de ruimte waar het hooi/stro ligt aangeveegd en
opgeruimd.
8. In het grote konijnenhok/knuffelhok mogen twee kinderen zitten onder begeleiding
van een pedagogisch medewerker. De konijnen en cavia’s mogen alleen onder
begeleiding opgetild worden. De kinderen mogen de konijnen alleen aaien.
9. In het grote kippenhok mogen 2 kinderen met begeleiding. De kippen mogen alleen
onder begeleiding opgetild worden. De kinderen mogen de kippen alleen aaien.
10. Met dieren voeren (brood) mogen er absoluut geen kinderen in de wei. Dit i.v.m. de
veiligheid van de kinderen.
11. Kinderen spelen buiten op het erf en niet in het hooi of stro.
12. Als we naar binnen gaan wassen wij onze handen met zeep en water. Daarna drogen
wij de handen af met een papieren doekje. Als de handen droog zijn wordt het doekje
in de prullenbak gegooid
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