
Inleiding 
Kinderdagverblijf  De Zeester biedt opvang aan kinderen van 0 jaar tot 4 jaar. In dit boekje vindt u alle 
informatie omtrent het kinderdagverblijf. Van veranderingen of wijzigingen van de informatie krijgt u via 
mail bericht. 

Kinderdagverblijf De Zeester 
Het kinderdagverblijf is een zelfstandig, particulier kinderdagverblijf. Er wordt gewerkt met één groep, 
waar plaats is voor maximaal zestien kinderen, waarbij er gewerkt wordt met drie leidsters, ondersteund 
door maximaal twee stagiaires. 

Het uitgangspunt van het kinderdagverblijf is dat het kind centraal staat en bij ons kan rekenen op een 
liefdevolle en vertrouwde opvang door deskundig personeel. 
  
Gedurende de dag is er voor de kinderen naast de vaste momenten voor eten/drinken, slapen en 
lichamelijke verzorging volop gelegenheid om samen met andere kinderen te spelen. Daarnaast vinden 
we het belangrijk om veel aandacht aan de ontwikkeling van uw kind te geven. Dit uit zich in activiteiten 
als knutselen, voorlezen, muziek maken en veel ontwikkelingsgerichte spelletjes en activiteiten.  
Binnen De Zeester werken wij met steeds weer verschillende thema’s. Het doel van het werken met 
thema’s heeft alles te maken met de ontwikkelingen van de kinderen. Te denken aan: nieuwe woordjes 
leren – motorieken ontdekken – taal – samen spel. 
Bij De Zeester heeft elk kind zijn eigen mentor, die de ontwikkelingen van de kinderen goed volgt en 
hierin oudercontacten ook erg belangrijk vind. 

Openingstijden, haal- en brengtijden 
Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 tot 18.00 uur, met uitzondering 
van de nationaal erkende feestdagen. U kunt uw kind ‘s morgens brengen tussen 7.30 en 9.00 uur. 

Tussen de middag van 12.30 tot 13.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald en de kinderen die 
alleen ‘s middags komen kunnen worden gebracht.  

Van 16.30 tot 18.00 uur is het dan weer tijd om de kinderen op te halen. 
Ouders kiezen voor een contract van 7.30-17.30 of  8.00-18.00 uur. 

Indien het herhaaldelijk voorkomt dat u uw kind te laat ophaalt, zien wij ons genoodzaakt dit bij u in 
rekening te brengen. Als u van deze tijden af wilt wijken, laat het ons dan wel even weten. 

Mocht iemand anders het kind een keer ophalen van het kinderdagverblijf (bijvoorbeeld opa of oma), wilt 
u dit dan even doorgeven aan de leidster. Dan weet de leidster er vast van, en die weet dan dat het goed 
zit. 

De Zeester en gevaccineerde kinderen 
Binnen De Zeester werken wij alleen met kinderen die zijn ingeënt volgens het 
Rijksvaccinatieprogramma die de overheid heeft vastgesteld. Dit om de veiligheid van alle kinderen te 
kunnen waarborgen. 

Sluiting kinderdagverblijf 
Het kinderdagverblijf is gesloten in het weekend en op feestdagen: 

• Nieuwjaarsdag 
• Pasen 
• April (koningsdag) 



• Hemelvaartsdag 
• De dag na hemelvaartsdag 
• 5 mei (bevrijdingsdag) 
• Kerstmis 
• Pinksteren 

Ruilen of extra komen 
Het is mogelijk om een dagdeel of dag te ruilen mits de groepsbezetting dit toelaat. Ook kunt u het kind 
wanneer dit nodig is extra brengen, maar overleg met de leidster hierover is ook dan noodzakelijk. 
Vakantiedagen zijn geen ruildagen. 

Wat dient te worden meegenomen voor het kind; 

Voeding 
De broodmaaltijd tussen de middag, drinken, fruit, groente of koekjes worden door het kinderdagverblijf 
verstrekt. Wanneer uw kind echter afwijkende producten gebruikt dan dient u hiervoor zelf te zorgen.  
Babyvoeding, flessen en spenen dient u zelf mee te nemen. Indien uw kind borstvoeding krijgt is het 
mogelijk om de afgekolfde melk mee te brengen die dan op het kinderdagverblijf wordt gegeven. 

Slaapattributen 
Wanneer uw kind in het kinderdagverblijf slaapt verzoeken wij u een slaapzak of een pyjama mee te 
nemen. Daarnaast is het handig een knuffelbeest waaraan uw kind gehecht is en eventueel een fopspeentje 
mee te geven. 
Er is ook mogelijkheid om buiten te slapen, dit altijd in overleg met ouders. 

Kleding 
Wij vinden het noodzakelijk dat er in de tas van de kinderen een setje reservekleding voor uw kind 
aanwezig is voor onverhoopte “ongelukjes”, zoals knoeien of broekplassen.  

Algemene gegevens; 

Kennis maken 
In de praktijk is het vaak moeilijk voor zowel kinderen als ouders wanneer zij voor het eerst naar een 
kinderdagverblijf gaan om meteen hele dagen te komen. Daarom geven wij u de gelegenheid gebruik te 
maken voor een morgen of middag om kennis te maken tijdens een intake moment. U kunt uw kind dan 
een paar uurtjes brengen om te kijken en te wennen.  

Verjaardagen 
Als uw kind jarig is kan de verjaardag op het kinderdagverblijf gevierd worden. Wij als kinderdagverblijf 
zullen de groep versieren en er een leuke dag van maken. Een traktatie voor de andere kinderen mag u 
mee geven. Wel streven wij naar zo gezond mogelijke traktaties, en niet teveel.  

Ziekte 
Als het kind ziek is of om een bepaalde reden niet op het kinderdagverblijf kan komen, zou u dit dan zo 
vroeg mogelijk door willen geven. Dan kunnen wij er rekening mee houden. 

Contacten 
Voornamelijk zullen de contacten tussen ouders en leidsters plaatsvinden tijdens het brengen en halen van 
de kinderen. Ook werken wij met het programma Bitcare dit is een applicatie voor leidster en ouders. 
Hierin word informatie verwerkt van uw kind zoals slaaptijden, spelen, eten & drinken. Voor meer 
informatie kunt u kijken op http://www.bitcare.com  

http://www.bitcare.com


 

Het personeel op het kinderdagverblijf 

Het personeel op het kinderdagverblijf heeft de volgende kernfuncties in hun werk: 
• het stimuleren en ondersteunen van de lichamelijke, verstandelijke en sociaal emotionele ontwikkeling 

van de kinderen. 
• het bieden van activiteiten aan kinderen die op leeftijd afgestemd zijn. 
• het zorgen dat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen en het geven van veel liefde en aandacht. 

Leidsters 
Alle leidsters zijn gediplomeerd en hebben als aanvullend een EHBO diploma of KinderEHBO. De vaste 
leidsters beschikken ook over een BHV certificaat.  

Ook wordt er gewerkt met stagiaires, die voor een periode van vijf of tien maanden hier stage lopen voor 
hun opleiding. 

Tevens ligt er ten inzage op het kinderdagverblijf een map met de volgende onderdelen: 
• Huisregels 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Inspectierapporten 
• Risico-inventarisatie veiligheidsmanagement 
• Risico-inventarisatie gezondheidsmanagement 
• Meldcode kindermishandeling 
• Diverse protocollen 
• Klachtenregeling 

Als u naar aanleiding van het informatieboekje nog vragen heeft, stelt u ze gerust. Wij hopen u genoeg 
geïnformeerd te hebben. 

Kinderdagverblijf  De Zeester 
Simon van Slingelandtplein 9 
8022 BH Zwolle 
Telefoon: 038-4550840 
www.kdvdezeester.nl      
info@kdvdezeester.nl           
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