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Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, 
 
Welkom op Vriendjes van Kockengen!  
Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te 
laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven 
hoe alles werkt bij ons. 
 
Bij Vriendjes van Kockengen werken 3 leidsters: 

- Anita 
- Nicole 
- Esther 

 
………………… zal de mentor van uw kind worden. 
 
De mentor is uw eerste aanspreekpunt voor 
bijzondere vragen. Natuurlijk kunt u bij beide 
leidsters terecht, maar de mentor heeft vaak het 
beste beeld van uw kind. De mentor is ook degene 
met wie u een oudergesprek heeft.  
 
Voor de oudergesprekken wordt 2x per jaar een 
avond gepland. In mei een avond voor ouders van 
kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar en in november 
een avond voor ouders van kinderen in de leeftijd 
van 2-4 jaar. Er wordt door ons rekening gehouden 
met een kind dat hier net tussen valt. 
Er wordt ruim voor deze tijd een intekenlijst met 
datum opgehangen waar u op kunt intekenen als u 
graag een oudergesprek wilt. Een oudergesprek zal 
ongeveer 20 minuten duren.  



Kinderopvang Vriendjes van Kockengen is op 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag het 
gehele jaar geopend op werkdagen van 8.00 – 18.00 
uur, met uitzondering van de landelijke feestdagen 
zoals: 1e en 2e Kerstdag, 2e Paasdag, 2e 
Pinksterdag, Hemelvaartsdag, en andere nationale 
feestdagen. 
In verband met sluiting op nationale feestdagen is er 
geen mogelijkheid op restitutie van de kosten voor 
kinderopvang. 
Twee weken van de bouwvakvakantie en tussen kerst 
en oud en nieuw zijn we ook gesloten. Deze vrije 
dagen zijn reeds verwerkt in de maandprijs. 
 
Wanneer de capaciteit dit toelaat, is het mogelijk in 
overleg met het kinderdagverblijf extra opvang 
overeen te komen. Zo kunt u buiten de 
overeengekomen dagen om, gebruik maken van 
extra opvang op momenten dat dit gewenst is. U 
kunt deze dagen afnemen op basis van achteraf 
facturatie.  
 
Om de rust en speelsfeer van het kinderdagverblijf 
zoveel mogelijk te waarborgen, streven wij naar de 
volgende breng- en haaltijden: ‘s morgens brengen 
tot 09.00 uur ‘s middags halen vanaf 16.00 uur 
Andere breng- en/of haaltijden kunnen worden 
afgesproken met de pedagogisch medewerkers, 
indien dit de rust en speelsfeer in het kindercentrum 
niet verstoort.  
Voor baby’s worden de tijden zo nodig individueel 
vastgesteld. 



U kunt uw kind bij Vriendjes van Kockengen ophalen 
tot 18.00 uur.  
Als u iets eerder kunt komen, heeft de leidster ruimer 
de tijd om een overdracht naar u te doen.  
 
Als blijkt dat u het niet haalt om op tijd te zijn, 
schakelt u dan een noodnummer in om uw kind op te 
halen. 
Een noodnummer kan uw buurvrouw, familie of een 
kennis zijn. 
Deze noodnummers kunt u ook gebruiken als uw kind 
onverwacht ziek wordt en u niet in staat bent eerder 
te komen halen. 
 
Indien een ander dan de ouder/verzorger uw kind 
haalt, wilt u dit dan doorgeven aan de pedagogisch 
medewerkers? Indien iemand anders dan de ouders 
het kind komt ophalen en dit is niet doorgegeven, 
zullen wij altijd eerst 1 van de ouders bellen voor 
toestemming, alvorens wij het kind meegeven. 
 
Voor ieder kind wordt een schrift bijgehouden. In de 
schriftjes van kinderen van 0-1 jaar wordt dagelijks 
(met een maximum van 2 keer per week) geschreven 
hoe het met uw kind gaat, vorderingen, anekdotes en 
bezigheden worden genoemd. Van uw kant kunt u 
een overdracht naar de leidster toe schrijven met 
vermelding van slaaptijd, tijd van voeding, 
veranderingen in voeding- en/of slaapschema en 
andere bijzonderheden.  



Voor de kinderen van 1-4 jaar wordt 1 keer per week 
een uitgebreid dagverslag geschreven waar dezelfde 
dingen aan de orde komen.  
Als ouder krijgt u daardoor een goed overzicht hoe de 
dag van uw kind bij Vriendjes van Kockengen is 
verlopen. We maken veel gebruik van foto’s in de 
schriftjes. Een dagverslag zal ook wel eens worden 
vervangen door een fotoverslag. 
 
Ieder kind op Kockindjes heeft een eigen mandje 
waar wat spullen van thuis in kunnen: 

- reservekleertjes 
- knuffel 
- pyjama 
- sloffen in de winter 
- hoedje of petje in de zomer 
-  

De mandjes worden tevens gebruikt als postvakjes 
van ons naar u toe. Kijkt u dus regelmatig in het 
mandje van uw kind. 
 
Een slaapzakje voor kinderen tot +/- 2,5 jaar kan 
van Vriendjes van Kockengen gebruikt worden. Deze 
slaapzakjes worden iedere week gewassen. 
 
Een eventuele speen wordt in een afgesloten bakje in 
de verschoonruimte bewaard. Deze wordt door ons 
iedere week uitgekookt. 
Wilt u de speen en de reservekleertjes regelmatig 
controleren en vervangen? 
 



De flesvoedingen dient u zelf mee te nemen. 
Natuurlijk is het mogelijk om borstvoeding mee te 
geven. Graag willen wij 1 reservevoeding voor in de 
vriezer. Tevens is het mogelijk om borstvoeding te 
geven op het kinderdagverblijf. 
Flessen dient u zelf dagelijks mee te nemen en thuis 
uit te koken.  
 
Luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt. 
We gebruiken luiers van het merk Pampers. 
 
In de zomer zullen wij uw kind regelmatig insmeren 
met zonnebrandcrème met een hoge factor. Als uw 
kind allergisch is voor het merk dat wij gebruiken, 
neemt u dan zelf een fles mee. 
 
Verder is het goed om te weten hoe we bij Vriendjes 
van Kockengen omgaan met ziekte en medicijnen. 
Als uw kind niet lekker is, bellen we u altijd om met u 
te overleggen wat te doen. Mocht uw kind koorts 
hebben (38,5°) en het voelt zich niet fit, moet er wat 
geregeld worden, zodat uw kind opgehaald kan 
worden. 
Natuurlijk kijken we ook naar het kind zelf, een kind 
met 38,2° kan zich wel zo ziek voelen dat wij vinden 
dat hij/zij opgehaald moet worden.  
In verband met afwezigheid door ziekte of door een 
andere oorzaak, is er geen mogelijkheid op restitutie 
van de kosten voor kinderopvang. 
 



Wilt u de afwezigheid van uw kind, door ziekte of een 
andere oorzaak, doorgeven aan het 
kinderdagverblijf? Graag voor 9 uur, zodat we op de 
hoogte zijn voor wij met ons dagprogramma 
beginnen. 
 
Als uw kind bij ons op de groep een hoestdrankje of 
andere medicijnen krijgt, is het de bedoeling dat u 
als ouders een medicijnverklaring invult en 
ondertekent. Deze heeft de leidster voor u.   
Wij mogen geen paracetamol toedienen. 
 
Verjaardagen worden natuurlijk ook gevierd bij 
Vriendjes van Kockengen. Er wordt een datum en tijd 
met u afgesproken, het is uiteraard mogelijk voor u 
als ouders om dit feestje mee te vieren. Uw kind mag 
trakteren, het liefst geen zoetigheid. Op internet kunt 
u talloze ideeën vinden voor gezonde traktaties. 
 
Kinderopvang Vriendjes van Kockengen is vooralsnog 
alleen geopend op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag. Er is een wachtlijst opgesteld voor de 
vrijdag. Bij genoeg inschrijvingen kunnen we deze 
dag open gaan. Wilt u graag een plek op de vrijdag? 
Schrijf u dan in op de wachtlijst. 
 
Als uw kind ’s morgens bij Vriendjes van Kockengen 
komt, staat er voor u een kopje of thee klaar vanaf 8 
uur.  



U heeft tot 9 uur de tijd om de overdracht naar de 
leidster te doen, een puzzeltje of iets anders met uw 
kind te doen en afscheid te nemen. Om 9 uur 
beginnen we graag met ons dagprogramma. 
 
Tot slot vinden wij het erg leuk als u een A4-blad wilt 
maken met daarop foto’s van alle familieleden en 
dingen waar uw kind van houdt voor ons Vriendjes-
familieboek.  
 
Wij hopen u op deze manier voldoende hebben 
geïnformeerd.  
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust. 
 
We gaan met elkaar een leuke tijd tegemoet! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
de leidsters van Vriendjes van Kockengen 
 
 



TIJD ACTIVITEIT 
8.00 uur Openingstijd Vriendjes van Kockengen. 

 
8.00 – 9.00 
uur 

De kinderen worden gebracht.  
We praten even met de ouders, evt. onder het 
genot van een kopje koffie of thee.  
We nemen afscheid van de ouders. 
 

9.00 uur Aan tafel drinken we samen sap en eten we 
fruit. 
We lezen een boekje en zingen liedjes. 
De kinderen worden verschoond en/of gaan op 
de wc of het potje. 
 

10.00 uur Veelal hebben we (voor een aantal kinderen) 
een gerichte activiteit.  
De overige kinderen kunnen vrij spelen. Alle 
kinderen mogen zelf het door hen gewenste 
speelgoed pakken en zelf hun eigen weg 
zoeken. 
 

11.15 uur De kinderen worden verschoond en/of gaan op 
de wc of het potje. De kinderen die tussen de 
middag slapen krijgen hun pyjama aan. 
 

11.45 uur We nuttigen samen de broodmaaltijd. 
De kinderen die gaan slapen worden op bed 
gelegd.  
De kinderen die opblijven gaan vrij spelen, doen 
eventueel een activiteit of spelen buiten. 
 

15.00 / 
15.30 uur 

De kinderen die tussen de middag slapen komen 
uit bed en worden aangekleed. 
De kinderen worden verschoond en/of gaan op 
de wc of het potje. 
 

15.45 uur Aan tafel drinken we samen sap en eten we 
samen een rijstewafel of een cracker. We lezen 
een boekje en zingen liedjes. Hierna kunnen de 
kinderen vrij spelen.De kinderen kunnen vanaf 
nu opgehaald worden. 
 

16.45 uur De luiers worden nagekeken en de grote 
kinderen gaan naar de wc. Bij warm weer 
drinken we nog een keer sap. 
 

18.00 uur Sluitingstijd Vriendjes van Kockengen. 
 



 


