Peuteropvang
Praktische informatie
Openingstijden
De peuteropvang heeft groepen waar kinderen 2 of 3 ochtenden komen en is open van 8.30 tot 12.00 uur of 8.45 tot 12.15 uur. De peuteropvang is gesloten in de schoolvakanties en op nationale feestdagen.
Brengen, ophalen en afmelden
U kunt uw kind ’s morgens om 8.30 (of 8.45) uur brengen en om 12.00 (of 12.15) uur weer ophalen. Haalt
iemand anders uw kind op, laat u dit dan weten aan de pedagogisch medewerker.
Als uw kind de peuteropvang niet kan bezoeken door ziekte of andere redenen, wilt u dit dan doorgeven aan
de pedagogisch medewerker.
Verantwoordelijkheid voor uw kind als u zelf aanwezig bent
Om misverstanden te voorkomen geldt: zodra u en uw kind samen op de peuteropvang zijn, draagt u de
verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor andere kinderen die met u meekomen bij het ophalen of brengen.
Wennen
De pedagogisch medewerker nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U kunt uw
kind daarbij meenemen. Wij adviseren om uw kind in de eerste week van de peuteropvang te laten wennen.
Op de eerste wendag kunt u met de pedagogisch medewerker overleggen of het nodig is om erbij te blijven.
Voor het wennen is het belangrijk dat u kort en duidelijk afscheid neemt van uw kind.
De ruimte en de activiteiten
De peuteropvang is speciaal voor peuters ingericht met allerlei speelmateriaal, o.a. tafels met puzzels,
prentenboeken, een poppenhoek en constructiemateriaal. Het grootste deel van de tijd kunnen de kinderen
zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Na het opruimen volgt een gezamenlijke activiteit: knutselen,
poppenkast kijken, een bewegingsspel. Bij droog weer gaan we met de peuters naar buiten. Ook samen in
een kring is een belangrijk onderdeel: kinderen krijgen drinken, eten een koekje en fruit, doen kringspelletjes
en zingen liedjes; en de peuterleidster leest voor.
Bij de peuteropvang willen we spelenderwijs een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Meer
hierover leest u in ons Pedagogisch beleid Peuteropvang op onze website www.welschapkinderopvang.nl
Verzorging, voeding, kleding, zon en regen
Wij gaan ervan uit dat kinderen thuis hebben ontbeten voordat ze naar de peuteropvang komen. In de loop
van de ochtend krijgen kinderen drinken en een cracker/koekje en ze eten hun zelf meegenomen fruit.
Makkelijk wasbare kleding speelt prettig voor een kind.
Het is handig als uw kind reservekleding – en in dien nodig luiers – heeft bij de peuteropvang.
Bij zonnig weer raden wij aan om uw kind in te smeren met zonnebrandcrème voordat hij/zij naar de
peuteropvang komt.
Verjaardag en traktaties
Als uw kind jarig is, mag dat op de peuteropvang gevierd worden. U kunt dat in overleg met de pedagogisch
medewerker afspreken. Voor traktaties, is onze visie: klein, weinig of niet eetbaar en zo gezond mogelijk.
Ziekte en medicijnen
Wij hebben geen mogelijkheden om zieke kinderen op te vangen. Als uw kind ziek wordt tijdens de
peuteropvang, dan nemen wij contact met u op met het verzoek uw kind op te (laten) halen.
Het toedienen van medicijnen aan kinderen doen wij uitsluitend als ouders toestemming geven via de
Verklaring Medicijnverstrekking. Die kunt u downloaden van onze website.
Ons ziektebeleid is te vinden op de website: www.welschapkinderopvang.nl.
Hoofdluis
Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt u dat dan nog dezelfde dag doorgeven. Zodra de hoofdluis
behandeld wordt, kan uw kind gewoon de peuteropvang bezoeken.
Informatie over uw kind
Voor een goede zorg voor uw kind is goed contact tussen de ouders en pedagogisch medewerkers van
belang. Naast contact bij het brengen en halen, bieden we u rond de 3e verjaardag van uw kind een
jaargesprek aan. Vóór het gesprek krijgt u van ons schriftelijke informatie over uw kind en een
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vragenformulier om uw mening te geven. Als uw kind de peuteropvang verlaat, hebben wij een
afscheidsgesprek met u. Als om bepaalde redenen bij u of de pedagogisch medewerker behoefte is aan een
gesprek met elkaar op een ander moment, dan regelen we dit natuurlijk.
Op het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, staat het gesprek in het teken van het formulier
Peuters naar de Basisschool. Wij adviseren u om dit formulier over te dragen aan de leerkracht van uw kind.
Ouderportaal en Nieuwsbrief
Welschap Kinderopvang werkt met een ouderportaal om individuele en/of groepsinformatie met u te delen.
In het ouderportaal kunt u foto’s bekijken en berichten en notities lezen over de peuteropvang van uw kind. U
kunt op de berichten reageren en zelf ook berichten aan ons schrijven. De nieuwsbrieven van de
opvanglocatie van uw kind, versturen wij ook via het ouderportaal.
Opvoedingsvoorlichting
Als partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin, onderschrijven wij de uitgangspunten van ‘Positief
Opvoeden’ een ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Bij de
peuteropvang hebben wij de informatiefolder van dit programma. De pedagogisch medewerkers kunnen u
adviseren of ondersteunen als u vragen heeft over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind.
Meldcode
Wij werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In het kader van kwaliteitszorg is de
peuteropvang dit verplicht, net als onderwijs, gezondheidszorg etc.
Hek en toegangsdeur
Vanwege de veiligheid - bv. om te voorkomen dat kinderen in een onbewaakt ogenblik naar buiten lopen vragen we u om het hek en de toegangsdeur altijd goed te sluiten.
Bij sommige peuteropvang locaties krijgt u een toegangscode voor de buitendeur. Vanwege de veiligheid
vragen wij zorgvuldig met de code om te gaan.
Huisregels: speelgoed, roken, huisdieren, tassen
Speelgoed van thuis kan zoekraken of stukgaan, Welschap is niet verantwoordelijk voor schade of verlies.
Bij onze locaties mag zowel binnen als op het speelplein niet gerookt worden.
Het meenemen van huisdieren in onze gebouwen is niet toegestaan.
Kinderen zijn nieuwsgierig, let daarom op uw tas als u deze even niet bij u draagt.
Adres-, email-, telefoonwijziging
Bij wijziging van uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, vragen wij u om ons dat zo spoedig mogelijk
te laten weten. Dit kunt u doen op de website www.welschapkinderopvang.nl bij ‘Inloggen voor ouders’.
Privacy
Wij behandelen en bewaren de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen conform de wet- en
regelgeving. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in deze gegevens.
Wij maken regelmatig foto's tijdens de opvang en vragen ouders bij de intake toestemming voor het delen
ervan met andere ouders en/of voor het gebruik ervan voor PR doeleinden. Van kinderen voor wie geen
toestemming is, delen we beelden niet en/of gebruiken die niet voor PR. Soms verblijven we met kinderen in
de openbare ruimte. Als derden daar foto's maken of filmen, ondernemen we actie door hen aan te spreken;
we kunnen in die situatie niet garanderen dat een kind niet op de foto komt.
Als ouder/verzorger kunt u in de groep foto’s maken van uw jarige kind; filmpjes maken staan wij niet toe.
Oudercommissie
Bij alle locaties vertegenwoordigt een lokale oudercommissie de ouders. Naast het meedenken en adviseren
aan de leidinggevende van de locatie, kan de oudercommissie in samenwerking met de medewerkers,
activiteiten organiseren, bv. midwinterfeest, zomerbuffet, ouderavond.
Elke lokale oudercommissie heeft een afgevaardigde in de centrale oudercommissie, die adviseert aan de
directie van Welschap Kinderopvang over algemene zaken.
Veiligheid & Gezondheid
Wij hechten belang aan veilige locaties met een gezond klimaat en hebben daar voortdurend aandacht voor.
Suggesties of klachten
Welschap heeft een regeling suggesties en klachten. U vindt die op onze website.
Locatiewerkplan
Voor specifieke informatie over de opvanglocatie van uw kind, verwijzen wij naar het locatiewerkplan.
Veel informatie kunt u ook (terug)vinden op onze website: www.welschapkinderopvang.nl
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