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Welkom
Welkom bij kinderdagverblijf Blauwkapje.
Uw kind komt binnenkort naar ons kinderdagverblijf. Om u te informeren over ons
kinderdagverblijf en over Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) in het algemeen, hebben we een
Wegwijzer samengesteld. In deze Wegwijzer vindt u alle informatie over ons kinderdagverblijf (deel
1). In deel 2 vindt u de algemene informatie over SRK.
Heeft u naar aanleiding van deze wegwijzer nog vragen, stelt u deze aan de pedagogisch
medewerkers van de groep van uw kind. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het
locatiehoofd.
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd op ons kinderdagverblijf.
Namens het team van Blauwkapje
Astrid Groenewegen
locatiehoofd
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Contactgegevens
Kindercentrum Blauwkapje
Huis te Landelaan 1
2283 SB Rijswijk
tel: 070 79 20 440
e-mail: blauwkapje@kinderopvang-plein.nl
www.blauwkapjesrk.nl
Leidinggevende
Naam

Functie

Werkplek

Telefoon

Aanwezig

Astrid
Groenewegen

locatiehoofd

kantoor Blauwkapje

070 79 20 440

ma, di, do

Groepsnamen en telefoonnummers*
Kinderdagverblijf
Naam groep
Telefoonnummer
Rakkers
070 79 20 442
Donderkopjes
070 79 20 445
Berenkeet
070 79 20 447
Dribbel
070 79 20 448
Floortje
070 79 20 444
Komt uw kind een dag niet, dan kunt u via de SRK app uw kind afmelden. Bij afmelding voor 08.00 uur kunt
u de dag als ruil dag, volgens ruilbeleid, inzetten. Bij direct contact met pedagogisch medewerkster kunt u
bovenstaand telefoonnummer van de groep van uw kind bellen.

Servicecentrum
Voor inschrijvingen, contractwijzigingen, opzeggingen of vragen over de factuur
Martin Campslaan 3
2286 SB Rijswijk
algemeen
tel: 070 79 20 100
e-mail: info@kinderopvang-plein.nl
www.kinderopvang-plein.nl
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plaatsingen
070 79 20 103
plaatsingen@kinderopvang-plein.nl

Algemeen
Openingstijden
Ons kinderdagverblijf is op werkdagen geopend van 7.30 uur-18.30 uur. Tijdens officiële feestdagen
is het kinderdagverblijf gesloten.
Wennen
Uw kind komt straks naar ons kindercentrum. Dat is even wennen: een nieuwe omgeving, allemaal
andere kinderen en pedagogisch medewerkers. Ook voor u is het (wellicht) wennen. Uw kind (voor
het eerst) zonder u, in een vreemde situatie, in een groep.
Voor iedere ouder en elk kind is het wennen weer anders. De leeftijd en de aard van het kind spelen
hierbij een rol. Het ene kind loopt vanaf het eerste moment vrolijk en onderzoekend rond, een
ander kind heeft wat meer tijd nodig om zijn of haar plekje te vinden. Op ons kinderdagverblijf
komen kinderen wennen voordat ze ‘echt’ komen .
Wij nodigen u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertellen we hoe het
gaat op ons kindercentrum en willen we van u zoveel mogelijk weten over uw kind. Ook maken we
afspraken over het wennen. De wenperiode zal geleidelijk verlopen, hier maken de pedagogisch
medewerkers met u samen afspraken over.
In de eerste periode is het belangrijk dat u, uw kind en onze pedagogisch medewerkers elkaar leren
kennen. We raden u aan om eerst eens een uurtje samen met uw kind te komen. Zo kunt u zelf zien
hoe wij werken, hoe het dagprogramma in elkaar zit en hoe uw kind reageert in de groep. Mogelijk
kunt u een half uurtje weggaan om te ondervinden hoe dat gaat en dan weer terugkomen.
Daarna kunt u, in overleg met ons, het verblijf van uw kind verder uitbouwen. Misschien is het
nodig om de eerste tijd de dagen voor uw kind wat korter te houden, maar misschien kan uw kind
meteen al hele dagen blijven.
Vindt u het fijn tussendoor te horen hoe het met uw kind gaat, aarzel dan niet om even te bellen.
Het kan een geruststelling zijn om te horen dat de tranen van uw kind al over waren voordat u de
straat was uitgereden.
Wij adviseren u om altijd duidelijk en kordaat afscheid te nemen. Sommige kinderen hebben baat bij
een vast ritueel, zoals: samen met u een klein boekje lezen, dan een dikke kus en daarna samen met
de pedagogisch medewerkers zwaaien bij het uitzwaairaam.
Ook ouders moeten wennen. Het wennen bij een eerste kind is weer heel anders dan wennen bij
een tweede of derde kind. U kunt het de pedagogisch medewerkers gerust laten weten als u de
wenperiode moeilijk vindt. Zij helpen u er graag bij.
Het is belangrijk dat u de eerste periode voor ons telefonisch goed te bereiken bent. Zo kunnen we
met u overleggen als de situatie daar aanleiding toe geeft.
Slaapt uw kind met een speen of een vaste knuffel dan is dit natuurlijk ook onontbeerlijk op het
kinderdagverblijf. Dit kan bewaard worden in het eigen mandje van uw kind.
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Visie
Uniek in gebouw
Blauwkapje ligt uniek tussen het groen van de Rijswijkse Landgoederenzone. Hierdoor genieten
we volop van de natuur om ons kindercentrum. Het hart van ons kinderdagverblijf is de ruime
speelhal waar kinderen zich vrij kunnen bewegen en waar we diverse activiteiten aanbieden, zoals
bijvoorbeeld peutergym. De kap en het plafond van de speelhal is blauw en symboliseert op deze
wijze de blauwe lucht binnen en buiten.
Iedere leeftijdsgroep heeft een eigen (stamgroep) groepsruimte. De groepen zijn met
schuifwanden aan elkaar verbonden. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om de ruimte te
vergroten en te delen met de buurgroep. Dit gebeurt regelmatig om zo met andere kinderen te
spelen en nieuw spelmateriaal te ontdekken ( open deuren beleid).
Speciaal maar voor iedereen
Blauwkapje is een multicultureel kinderdagverblijf. Veel van onze kinderen worden tweetalig
opgevoed. Onze pedagogisch medewerkers spreken uitsluitend Nederlands met de kinderen.
Plek in de natuur
Jonge kinderen zijn van nature betrokken bij hun omgeving. Zij hebben plezier in buiten zijn,
in bewegen en in ontdekken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich in een natuurlijke, groene
omgeving evenwichtiger ontwikkelen. Bij Blauwkapje is de beleving van de natuur een belangrijk
aspect. Met name ook door het feit dat ons kindercentrum ligt in een groene zone en beschikt over
een grote, natuurlijk aangelegde tuin waarin volop ruimte is om te spelen en de natuur te ervaren.
Wij willen de kinderen laten verwonderen en respect bijbrengen voor de natuur. We geven hen
de mogelijkheid op onderzoek te gaan, door bijvoorbeeld met een vergrootglas op zoek te gaan
naar kleine diertjes om zo de verschillen te ontdekken. Ook worden de kinderen betrokken bij het
verzorgen van plantjes in onze moestuin en bij het verzorgen van de kippen die een plek hebben
in onze tuin. Onze buitenruimte nodigt eveneens uit tot klimmen en klauteren. Op deze wijze
ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun motoriek verder.
Ook halen we de natuur mee naar binnen door bijvoorbeeld insecten mee naar binnen te nemen
om die goed te kunnen bekijken of maken we kunstwerken van bladeren. We gaan iedere dag
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met de kinderen naar buiten ook als het weer wat minder mooi is. Een beetje regen houdt ons niet
binnen.
VVE en ons kinderdagverblijf
Onze medewerkers zijn geschoold op Uk & Puk, een methode voor ‘voor en vroegschoolse Educatie’
(VVE). Voorschoolse educatie betekent dat kinderen op een kinderdagverblijf spelenderwijs worden
gestimuleerd in hun ontwikkeling. De nadruk ligt op taalontwikkeling. Dit wordt voortgezet op de
basisschool. Er wordt zoveel mogelijk met dezelfde methodes gewerkt. Zo ontstaat er een
pedagogisch doorgaande lijn. Dit wordt verwerkt in thema’s. Onze thema’s zijn gebaseerd op de
jaargetijden. Waar de medewerkers spelenderwijs de kinderen meenemen waar ze op dat moment
mee bezig zijn.
In 2019-2020 worden onze medewerkers verder geschoold met de methodiek speel plezier
antroversie. Deze sluit nog beter aan bij onze visie: ontwikkelingsfase gericht werken.

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een goede start in de ontwikkeling van de
aan ons toevertrouwde kinderen. Hiermee willen we ook een bijdrage leveren aan het beperken
van ontwikkelings- en onderwijsachterstanden. Voor kinderen is de overstap van kinderdagverblijf
naar de basisschool makkelijker na het volgen van een methodisch programma.

Dagprogramma
Elke dag is anders, maar er is wel een programma dat als een rode draad door de dag heen loopt.
Dat dagprogramma is een richtlijn.
Elke groep heeft een eigen dagprogramma. Zeker met jonge kinderen worden de tijden niet
zo strikt gehanteerd, er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het ritme van het kind.
Naarmate kinderen ouder worden, proberen wij langzamerhand een ritme te vinden, waarbij
kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers zich prettig voelen.
Wij willen de rust en de vaste dagindeling op de groepen zoveel mogelijk borgen. Daarom is het
prettig als u uw kind voor 9.00 uur in de groep brengt en na 15.00 uur ophaalt. Wilt u uw kind
op een andere tijd brengen of halen? Prima, overlegt u van te voren wel met de pedagogisch
medewerker.
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Een dag op ons kinderdagverblijf ziet er als volgt uit
7.30-9.00uur
De kinderen komen samen met hun ouders binnen. Er is tijd voor een praatje met
de pedagogisch medewerker. En ouders kunnen even spelen met hun kind.
Wanneer uw kind u heeft uitgezwaaid is er ruimte voor vrij spel.
9.30-10.00 uur

We gaan aan tafel. We eten een fruit en drinken wat. Samen met de juffen kijken
we wie er zijn en wat we vandaag gaan doen.
10.00-11.15 uur We gaan aan de slag. Er is ruimte om lekker buiten te spelen,
creatief bezig te zijn, te wandelen en met allerlei spel- en constructiemateriaal
aan de slag te gaan
11.15 uur

Tijd om ons klaar te maken voor de lunch. De kinderen gaan aansluitend even
slapen. Voor de kinderen die niet slapen is er na de lunch ruimte voor vrij spel.
Of 3+ activiteiten.

14.30 uur

De laatste kinderen komen uit bed. Als iedereen is verschoond en is aangekleed,
gaan we aan tafel een cracker eten en wat drinken.

15.00 uur

We doen verschillende activiteiten en spelen lekker buiten.

16.30 uur

We gaan wat eten en drinken. Na het eten en drinken is er ruimte voor vrij spel.

18.30 uur

Alle kinderen zijn opgehaald. Het kinderdagverblijf is gesloten

Oudercontact
Dagelijks contact op het kinderdagverblijf
Bij het brengen vertelt u de pedagogisch medewerker bijvoorbeeld dat uw kind een nacht slecht
heeft geslapen of over de verstopte neus die waarschijnlijk dwars zit. Voor ons is dit belangrijke
informatie. Zo kunnen we het gedrag van uw kind die dag goed inschatten. Bij het ophalen
vertellen wij u hoe de dag gegaan is. Want ook voor u is het van belang dat u weet wat er die dag
gebeurd is. Bij de babygroepen ontvangt u ook nog via de SRK app een dag overdracht in het
digitaal schriftje.
Kinderverslagen en oudergesprekken
Naast het kennismakingsgesprek en een gesprek na de eerste drie maanden hebben wij hebben
ieder jaar met u een officieel oudergesprek. Als er reden voor is, wordt er natuurlijk niet gewacht op
zo’n officieel gesprek. Dan maken we eerder met u een afspraak. Of u met ons.
Oudergesprekken
We observeren de kinderen dagelijks. We observeren de kinderen ook volgens een jaarplanning en
leggen onze observaties vast op het observatieformulier, waarin we kijken naar de ontwikkeling
van uw kind en ook kijken we hoe uw kind zich voelt binnen ons kindercentrum (het welbevinden).
Deze observatie gebruiken we als uitgangspunt voor ons gesprek. Ook bespreken we de eventuele
aandachtspunten en maken afspraken voor het volgende jaar.
Overdracht gegevens naar de basisschool
Wij geven de gegevens van onze vierjarigen door aan de basisschool. Onze pedagogisch
medewerkers hebben uw kind immers een tijd begeleid en zijn/haar ontwikkeling meegemaakt. Zij
weten precies wat uw kind graag doet, waar het goed in is of waar het misschien een steuntje in de

rug kan gebruiken. Als wij dat doorgeven aan de leerkracht van groep één dan kan de leerkracht sneller
inspelen op de specifieke behoeften van uw kind. Vanzelfsprekend worden de gegevens eerst met u
besproken en sturen we het pas na uw akkoord door naar de basisschool.
Ouderbijeenkomsten
Er worden bijeenkomsten voor ouders georganiseerd, in ieder geval jaarlijks. Maar op aanvraag kan
er tussentijds ook een avond worden georganiseerd. wij stellen het op prijs als u de ouderavonden
kunt bijwonen.
Oudercommissie
Onze oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders en behartigt de belangen van ouders en
kinderen. Ze vergaderen volgens planning samen met het locatiehoofd.
De notulen van de oudercommissie liggen ter inzage op het kantoor van het locatiehoofd.
Middels een nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd wat er door de oudercommissie is besproken.
Wilt u lid worden of de oudercommissie? U kunt zich aanmelden als lid of aspirant-lid bij het
locatiehoofd, onze pedagogisch medewerkers of direct bij de oudercommissie:
ocblauwkapje@kinderopvang-plein.nl.
Website
Wij hebben een eigen website namelijk www.blauwkapjesrk.nl
Hier vindt u het laatste nieuws uit ons kindercentrum. Ook kunt de foto’s bekijken van onze
activiteiten.
Nieuwsbrief
Minimaal twee maal per jaar ontvangt u een nieuwsbrief van Blauwkapje.
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Als uw kind niet op de opvang komt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten bij de
groepsleiding. Het liefst vóór 8.30 uur. Meldt u uw kind voor 08.00 uur af via de SRK app
dan behoudt u deze dag nog als ruil dag voor 4 weken. (zie ruilbeleid)
Als u uw kind voor 15.00 uur wilt ophalen of na 9.00 uur wilt brengen, vragen wij u contact
(telefonisch) op te nemen met de pedagogisch medewerker.
Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, moeten wij dit van te voren weten. Anders
mogen wij uw kindje niet meegeven.
Afmelden voor een vakantieperiode hoort de leiding ook graag van te voren. Dit i.v.m. het
inroosteren van personeel en het plannen van activiteiten
Als er een bijzonderheid is m.b.t. uw kind waardoor uw kind in de groep met ander
gedrag zou kunnen reageren (bv. ziek geweest, hoofdluis, ingrijpende verandering in de
thuisomstandigheden of iets dergelijks), wilt u dit dan doorgeven? Dan kunnen wij daar
rekening mee houden.
Wij blijven graag op de hoogte van verhuizingen, andere telefoonnummers, mobiele
bereikbaarheid. Wij vragen u dan ook regelmatig op de fotosleutelhanger te controleren of alle
nummers correct zijn en wijzigingen aan ons door te geven.
Aan een ziek kind kunnen we niet de nodige zorg geven die het kind dan extra nodig heeft.
Daarom is het beter als uw kind niet komt als het ziek is.
Als het kind op het dagverblijf ziek wordt, zal de pedagogisch medewerker contact met de
ouder(s) opnemen voor overleg en naar gelang de ernst van de ziekte verzoeken het kind te
komen halen.
Medicijnen worden alleen door de pedagogisch medewerkers gegeven als vooraf door de
ouders een medicijnverklaring is ingevuld. Er worden geen koortsverlagende middelen
gegeven. Pedagogisch medewerkers zijn wel graag op de hoogte als u dit wel heeft gedaan
bij uw kind, zodat zij adequaat kunnen handelen bij het uitwerken van de koortsverlagende
middelen.
Het is in belang van de veiligheid dat de voordeur altijd goed gesloten wordt.
Naast het bellenplateau bij de voordeur is een keypad geïnstalleerd. OP dit keypad voert u om
de deur te openen de code in die u van ons heeft ontvangen. De keypad werkt alleen tijdens de
breng- en haaltijden. Buiten deze tijden kunt u aanbellen bij de groep. Komt iemand anders uw
kind halen (bijvoorbeeld opa en oma), geef dan niet de code van de keypad! Laat ze gewoon
aanbellen bij de groep van uw kind. De code wordt regelmatig gewijzigd.
Bij het brengen en halen moet aan de pedagogisch medewerker van de groep minimaal
gemeld worden dat het kind binnen is of weg gaat. De sleutelhanger met de foto van uw kind
moet aan de sleutelring gehangen worden en bij het ophalen weer van de ring afgehaald
worden.
Wij raden u aan geen kostbare spullen mee te geven naar het kindercentrum. De kans op zoek
raken of kapot gaan is erg groot.
Met verjaardagen geven wij de voorkeur aan gezonde traktaties. Een leuk verpakte kleine
traktatie is voor peutermaagjes echt genoeg. De pedagogisch medewerkers denken graag met
u mee en ook op internet staan leuke ideeën.
Het is wenselijk dat uw kind in het mandje een setje reservekleren heeft. Zo kunnen
pedagogisch medewerkers uw kind verkleden bij een ongelukje of na een spannende (maar
vieze!) buitenactiviteit. Vult u de reservekleding regelmatig aan?
In het hele gebouw is roken niet toegestaan.
Honden zijn in het gebouw niet toegestaan.
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