Richtlijnen Het Vlinderveld Zandwijkstraat
Openingstijden
Het Vlinderveld aan de Zandwijkstraat is 46 weken per jaar geopend van maandag tot
en met vrijdag. Op nationale feestdagen en 6 weken zomervakantie regio noord
basisonderwijs is Het Vlinderveld gesloten. In overleg kan er uitgebreid worden met
voorschoolse opvang (VSO) mits dit op dezelfde opvangdag wordt afgenomen.
Wanneer je kiest voor VSO kan er ook gebruik worden gemaakt van vervroegde opvang
vanaf 7.00 uur, zodat we zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de wensen van de
ouder(s)/ verzorger(s).

Brengen, halen en afmelding
De kinderen kunnen tussen 7.30 en 8.00 worden gebracht. Kinderen hebben de
gelegenheid, zelf meegenomen, ontbijt te nuttigen tot 8.00 uur. Wij dragen zorg voor
eventuele borden, bestek, beker en drinken. Omdat wij kleinschalig zijn zullen wij alleen
kinderen van basisschool Het Mozaïek en basisschool Het Hoeltien (Oostenbrink) in
Hollandscheveld zelf brengen en ophalen. We staan op een vaste plek bij de scholen.
We zorgen voor een goede overdracht bij het halen van de kinderen bij de BSO.
Kinderen worden alleen door de ouders zelf opgehaald bij de BSO, tenzij een ouder
vooraf doorgeeft dat het iemand anders is. Als er bijzonderheden zijn over uw kind, wilt
u dit dan wel vooraf aan ons doorgeven, zodat wij hiervan op de hoogte zijn? Vanaf
16.30 kunnen de kinderen worden opgehaald. Zijn er overige bijzonderheden dan zijn
wij elke middag bij de BSO bereikbaar op het telefoonnummer: 0615591710
Afmelding bij Het Vlinderveld:
Wanneer u uw kind wilt afmelden voor een middag naschoolse opvang dan zijn wij hier
graag van op de hoogte en willen dit graag voor 14.00 weten i.v.m. het ophalen van uw
kind bij school. U kunt uw kind afmelden op het telefoonnummer van Het Vlinderveld
aan De Stok; 0611024614
Wenperiode
Wanneer uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt gaat het naar school. Vanaf die leeftijd
worden ze geplaatst bij de buitenschoolse opvang. We laten de kinderen wennen zodat
de overgang zo klein mogelijk is. Voordat een nieuw kind geplaatst wordt zal er een
intakegesprek met de ouders en het kind plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek
worden alle bijzonderheden over het kind besproken en maken we een afspraak om
vervolgens te komen wennen. In principe mag het kind twee dagdelen komen wennen,
echter ieder kind is anders en daarom zal per situatie bekeken worden wat het beste
voor het kind is.
Maaltijden
Wij dragen zorg voor 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.
Dieet en allergie;
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen
van bijzonderheden en wensen rondom de voeding van hun kind. Op onze groep wordt
duidelijk een zichtbare mededeling opgehangen over wat het
kind niet mag eten of drinken. Speciale voeding bij een bepaald dieet, wordt door de
ouders zelf meegenomen.

Ziekte en afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u ons te bellen en willen we dit
graag voor 14.00 weten i.v.m. het ophalen van uw kind bij school. U kunt uw kind
afmelden op het telefoonnummer van Het Vlinderveld aan De Stok; 0611024614
We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere
ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar.
Afname extra dag
Afname extra dag;
Het Vlinderveld aan de Zandwijkstraat is een kleinschalige buitenschoolse opvang met
één basisgroep. 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 buitenschoolse opvang 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 (afhankelijk van de leeftijd) en een
cadeautje. De jarige mag de meegenomen traktatie 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, besteden we ook graag
aandacht aan de volgende bijzondere dagen; Pasen, Sintmaarten, Sinterklaas, Kerst en
welkom/ afscheid van Het Vlinderveld.
Uitstapjes
Wanneer we een uitstapje maken zorgen we ervoor dat we een EHBO trommel mee
hebben, de kind gegevens en dat we goed bereikbaar zijn. Er hangt altijd een briefje op
de deur dat we even de deur uit zijn. Vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen opgehaald
worden en zijn wij altijd terug op de groep.

Verkeersdeelname
Oudere kinderen nemen steeds zelfstandiger deel aan het verkeer. Zelfstandige
verkeersdeelname past binnen onze visie en de pedagogisch medewerkers begeleiden
kinderen op weg naar zelfstandigheid. Uw kind mag zelfstandig op de fiets naar Het
Vlinderveld komen (hiervoor wordt een briefje ondertekend door ouders) en het is
mogelijk dat de pedagogisch medewerker op de fiets uitstapjes met de kinderen
onderneemt.
Multimedia
De televisie, computer en mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Het zijn favoriete bezigheden van kinderen van deze tijd. De pedagogisch
medewerkers hebben geen negatieve houding ten aanzien van deze media. Ze kunnen
bijdragen aan de (cognitieve) ontwikkeling van een kind. Pedagogisch medewerkers
stellen echter wel grenzen aan het gebruik van de computer, televisie en mobiele
telefoons.
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 is bij ons op de groep te vinden en ter inzage in de map voor ouders.

