
 
 
 
 
 

Richtlijnen Het Vlinderveld De Stok 

 

Openingstijden 

Het Vlinderveld is het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. Op 

nationale feestdagen is het Vlinderveld gesloten. Wij bieden dagopvang van 7.30-18.00 

uur. Daarnaast bieden wij in overleg met de ouders vervroegde opvang aan vanaf 7.00 

uur, zodat we zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de wensen van de ouder(s)/ 

verzorger(s). 

 

Brengen en halen 

Om de rust en speelsfeer van het Vlinderveld zoveel mogelijk te waarborgen, streven wij 

naar de volgende breng- en haaltijden; ’s morgens graag brengen voor 9.00 uur en ’s 

middags ophalen vanaf 16.30 uur. Andere breng- en haaltijden zijn in overleg natuurlijk 

altijd mogelijk. 

 

Wenperiode 

Wij weten dat het een hele stap is voor ouder(s)/verzorger(s) om hun kind aan anderen 

toe te vertrouwen. De wenperiode heeft tot doel de ouder(s)/verzorger(s) en het kind 

vertrouwd te laten raken met de nieuwe situatie en om in te spelen op de behoeftes van 

ouder(s)/verzorger(s) en vooral van het kind. Tijdens het intakegesprek worden alle 

bijzonderheden over het kind besproken en maken we een afspraak om vervolgens te 

komen wennen. In principe is er de regel dat een kind twee dagdelen mag komen 

wennen, echter ieder kind is anders en daarom zal per situatie bekeken worden wat het 

beste voor het kind is. 

 

Eigen spullen van de kinderen 

Alle kinderen hebben hun eigen plekje voor hun spullen. Ouder(s)/verzorger(s) dienen 

zelf zorg te dragen voor reserve kleding, speentje, knuffel, slaapzak. Speentje graag 

meenemen in bijbehorend bakje (dit i.v.m. de hygiëne). 

 

 

Maaltijden 

Wij dragen zorg voor het fruit, tussendoortje en de broodmaaltijd. Daarnaast zullen we 

zorgen voor voldoende drinken. ’s Morgens bieden wij tot 8.00 uur de mogelijkheid om 

zelf meegenomen ontbijt te nuttigen. Wanneer een kind borstvoeding krijgt, mag moeder 

elk moment van de dag langskomen om het kind te voeden. Natuurlijk kan de 

borstvoeding ook meegebracht worden, zodat wij deze aan uw kind geven. Flesvoeding 

wordt door ouders zelf meegegeven in een poedertoren. We zouden het fijn vinden dat 

er een extra voeding meegegeven wordt. Ouders nemen een eigen fles met 

bijbehorende speen mee. Daarnaast vinden we het fijn dat de fles en de poedertoren 

voorzien zijn van een naamsticker. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ziekte en afwezigheid 

Wilt u de afwezigheid van uw kind door ziekte of een andere oorzaak tijdig doorgeven 

aan ons? In verband met afwezigheid door ziekte of door een ander oorzaak kunnen wij 

deze opvangkosten niet vergoeden. Van medicijngebruik van uw kind zijn wij graag op 

de hoogte. In overleg kunnen wij bepaalde medicijnen toedienen, mits hiervoor het 

formulier medicijngebruik wordt ingevuld.  

 

Afname extra dag 

Het Vlinderveld is een kleinschalig kinderdagverblijf met één stamgroep. Er kan niet 
geschoven worden naar andere groepen. Kinderen kunnen een extra dag komen, mits 
er plek is op die dag. Dit geldt ook voor uitbreiding van het contract. Omdat wij een 
kleinschalige kinderdagopvang zijn is ruilen niet mogelijk.  

 

 

Verjaardag vieren 

Wanneer uw kind jarig is dan vieren we dit graag bij het Vlinderveld. Er hangen slingers, 

er wordt gezongen, we zorgen voor een feestmuts en een cadeautje. De jarige mag de 

meegenomen traktatie zelf uitdelen. In overleg met de ouders kijken we welke dag de 

verjaardag gevierd wordt.  

 

Feesten 

Het vieren van feestjes is altijd leuk. Naast de verjaardag vieren, besteden we ook 

graag aandacht aan de volgende bijzondere dagen; Pasen, Moederdag, Vaderdag, Sint 

Maarten, Sinterklaas, Kerstmis en afscheid. Wanneer u het leuk vindt dat uw kind iets 

maakt voor bijvoorbeeld de verjaardag van papa of mama, geef dit dan tijdig door aan 

ons, wij gaan dan ons best doen om wat leuks te maken.  

 

Pedagogisch beleidsplan 

Het Vlinderveld heeft een pedagogisch beleid. Hierin staan onze visie en doelen met 

betrekking tot de verzorging en mede opvoeding van uw kind. Ons pedagogisch 

beleidsplan ligt ter inzage bij ons op de groep in de map voor ouders. 

 

 

 

 

 


