
Kinderdagverblijf Koekeloere in vogelvlucht 
 

 
  

Welkom 

Kinderdagverblijf Koekeloere biedt zowel flexibele- als 

dagopvang, voor kinderen van 12 weken tot 4 jaar. Het 

is een kleinschalige kinderopvang en sinds 1 juli 2015 

bestaat Koekeloere uit twee groepen van 0 tot 4 jaar. 

 

 

 

Het kinderdagverblijf 

De dagindeling  
7:00 Opening kinderdagverblijf. 
 
7:30 Tot 8:00 Mogelijkheid dat de kinderen mee 
ontbijten.  
 
8:30 starten we de dag in een kring, vervolgens bieden 
we thema/seizoens- en ontwikkelingsgerichte     
activiteiten aan en spelen we buiten.   
 
9:30-10:30 Kinderen vanaf 3 jaar wordt een gerichte 
activiteit op niveau aangeboden.  
 
10:00 wordt er gezamenlijk fruit gegeten, gedronken en 
liedjes gezongen.  
  
10:45 De overalletjes en laarsjes worden aangetrokken 
om naar de boerderij en andere diertjes te gaan.  
  
12:00 wordt er gezamenlijk brood gegeten en melk 
gedronken. Na het eet moment worden de kinderen 
verschoond. 

  
13:00 De kinderen gaan naar bed en de op blijvers 
mogen ‘vrijspelen’, binnen of buiten.  
  
15:15 De kinderen worden uit bed gehaald en we eten 
gezamenlijk rauwe groenten en water met fruit.  

  
15: 30 De kinderen gaan buiten spelen en er worden 
bewegingsactiviteiten aangeboden en/of begeleid vrij 
spel.  
  
16:45 Wordt er een warme maaltijd aangeboden voor 
de kinderen die tot minimaal 17:30 uur blijven.  
 
18:00 uur Sluiting kinderdagverblijf.  

Bij baby’s houden we het dagritme van thuis aan.   

 
De boerderij 
 
Dagelijks gaan de kinderen naar de boerderij, bij de 
koeien en de kalfjes kijken. Naast de speelweide is een 
dierenweide met kippen, konijnen en een paardje. Daar  
kunnen de kinderen de dieren verzorgen en knuffelen.  
Hiervoor is speciale kleding (overalletjes en laarsjes) 
aanwezig. Op deze manier kunnen ze veel ontdekken en 
krijgen ze de ruimte 
om zich te bewegen. 
 
Waar mogelijk gaan 
De baby’s/dreumes 
mee op ontdekking 
bij de dieren.  

 

 

Financieel aspect 

Dagopvang  
Voor de dagopvang worden vaste  
dagen gereserveerd, welke 
maandelijks in rekening worden 
gebracht. De maandelijkse kosten 
worden bepaald door het uurtarief 
maal 11, dit zijn de uren dat Koekeloere geopend is. Dit 
wordt omgerekend naar een tarief per maand. Er wordt 
gerekend met 49 weken en dit totaalbedrag wordt in 12 
gelijke delen maandelijks aan u gefactureerd. Eventuele 
extra dagen worden in dezelfde maand verrekend. 
Ruildagen of extra dagen kunt u per mail overleggen.  
 

Flexibele-opvang             
Bij de flexibele opvang verrekenen we iedere maand de 
geplande dagen. Bij ziekte, of te laat melden van 
afwezigheid worden de afgesproken uren doorberekend. 
Extra tijden worden ook doorberekend, afgerond op 
kwartieren.  
 
Bij de flexibele opvang reserveren we uw mogelijke 
werkdagen tot uw kind 4 jaar wordt. Deze plek wordt 
gedeeld met andere kinderen die flexibel worden 
opgevangen. De definitieve dagen en tijden van een 
maand moeten minimaal 1 maand van tevoren worden 
doorgegeven per e-mail. Worden deze later doorgeven, 
dan kunnen de dagen voor die maand al vergeven zijn aan 
andere flexibele kinderen of ruildagen.  

 
Het uurtarief is incl. luiers, drinken, broodmaaltijd, fruit, 
en tussendoortjes zoals rauwe groenten en soepstengel. 
Het uurtarief is excl. flesvoeding en dieetvoeding.  
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Opzegtermijn  
Kinderdagverblijf Koekeloere hanteert een 
opzegtermijn van 1 maand, deze geldt ook voor 
vermindering van het aantal af te nemen dagen.  

 

Pedagogische basisdoelen 
 
In het pedagogisch beleidsplan wordt beschreven hoe 
wij werken aan de vier pedagogische basisdoelen, 
genoemd in de Wet Kinderopvang.    
 
Emotionele Veiligheid   
De basis van al het handelen van de groepsleiding is het 
bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. 
Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch 
medewerker onmisbaar. Vaste rituelen, ritme en regels 
zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit 
een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan 
ontdekken.  

 
Persoonlijke competentie   
Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen 
zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen 
van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een 
innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en 
contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is 

voor het leven. Kinderen leren 
binnen het eigen vermogen, 
tempo en op een geheel eigen 

wijze.  
Het eigen en unieke 
ontwikkelingstempo van het 
kind is voor ons maatgevend in 
de begeleiding van de kinderen.  
 

 
Sociale Competentie  
Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de 
groep heeft een belangrijke functie, want kinderen 
maken deel uit van de samenleving. Wij zien 
Kinderdagverblijf Koekeloere als een samenleving in het 
klein waar kinderen kunnen oefenen. Kinderen leren 
van én door elkaar, voor nu én later. Het kennismaken 
met andere volwassenen en kinderen, het respecteren 
van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn 
belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in 
een groep.  

 
Normen en waarden   
Het eigen maken van normen en waarden maakt 
onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Binnen en 
(buiten) de groep doen zich situaties voor waarvan op 
dit gebied veel leermomenten zijn (bijv. pijn en 
verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke 
gebeurtenis). Door de reacties van groepsleiding op dit 
soort situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is. 
Het eigen gedrag van groepsleiding heeft hierbij dus een 
belangrijke voorbeeldfunctie.  

 

 

Openingstijden  

Kinderdagverblijf Koekeloere is geopend op alle 

werkdagen van 7:00 uur tot 18:00 uur. Om een goede 

overdracht te kunnen garanderen worden 

ouders/verzorgers uiterlijk om 17:50 uur in het 

dagverblijf verwacht.  

Moffel is geopend van 7:00 – 18:00. Piertje is 

geopend van 7:45 – 17:15 bij lage bezetting 

(zoals vakanties enz.) kunnen deze tijden 

aangepast worden. Kinderen van 

Piertje worden voor 7:45 en na 

17:15 opgevangen bij Moffel.  

  

Op nationale feestdagen, tussen 

Kerst en Oud & Nieuw en 

carnavalsmaandag zijn wij 

gesloten.  


