Welkomstbrief

Kinderdagverblijf De Blauwe Ballon
J.P. Grootstraat 15
1443 LV Purmerend
Tel: 0299-42 12 03
Email: kdv@deblauweballon.nl
Website: www.deblauweballon.nl

Beste ouders, verzorgers,
Uw kind is vandaag voor het eerst naar De Blauwe Ballon gegaan. We hopen dat hij/zij het
uitstekend naar de zin zal hebben.
Via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van verschillende zaken betreffende het
kinderdagverblijf.
Via deze welkomstbrief willen we nog een aantal praktische zaken doorgeven.

Algemeen:
Openingstijden
Hele dag opvang:
Halve ochtend opvang:
Halve middag opvang:

07.00 - 18.30 uur
07.00 - 12.30 uur
13.00 - 18.30 uur

Opvang
Bij De Blauwe Ballon is alles inclusief: luiers, voeding (baby- en peutervoeding), fruit, yoghurt,
volkoren brood met beleg, crackers, koekje, diksap. Geeft u alstublieft aan wanneer uw kind
allergisch is of een bepaalde voeding niet mag. Uw leidster zal hieraan gehoor geven en samen kunt
u aangeven.
De bijzondere (baby)voeding zit niet in het pakket vanwege de houdbaarheidsdatum.
Mocht u extra opvang (of ruildag) wensen, kunt u dit aanvragen bij KDVnet (zie ook kopje kantoor)
Wanneer uw kindje 4 jaar is, stopt de opvang automatisch omdat uw kind naar de basisschool gaat.
Intakegesprek
Een intakeformulier is een uitgebreide vragenlijst waar alle vragen aan u worden gesteld waardoor
er duidelijk beeld komt van uw kind. De leidster neemt dit samen met u door. Dit duurt ongeveer
een half uur.
Na het tekenen van de plaatsingsovereenkomst, wordt u gebeld om een wenafspraak te maken
voor u en uw kindje op de betreffende groep. Leidster, ouder en kind kunnen op een rustige en
aangename manier kennis met elkaar maken waardoor allen vertrouwd met elkaar raken.
Sluitingsdagen
De Blauwe Ballon is gesloten op de volgende dagen:
• 2e paasdag
• Koningsdag
• Bevrijdingsdag 1x 5 jaar
• Hemelvaartsdag
• 2e pinksterdag
• 1e en 2e Kerstdag en nieuwjaarsdag
• Op kerstdag, sinterklaas en oudejaarsdag na 16.30 uur gesloten
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Gesprek leidster/kantoor
U kunt altijd een afspraak maken met één van uw leidsters om te praten over de vorderingen van
uw kind. Indien u een gesprek met kantoor wenst, is dat natuurlijk altijd mogelijk. Schroom niet,
kom gerust binnen. We helpen u graag.
Groepen
De Blauwe Ballon heeft 3 groepen; een peutergroep (kinderen van 2-4 jaar) en een verticale groep
(kinderen van 0-4 jaar bij elkaar) en een babygroep (kinderen van 0-2 jaar).
Als ouder kunt u een voorkeur uitspreken op welke groep u uw kindje wilt laten opvangen.
Het dagschema is op elke groep hetzelfde. Voor de kinderen is een vast dagritme heel belangrijk,
het biedt de kinderen houvast en veiligheid.
De horizontale peutergroep genaamd De Tijgers, ontvangen 16 peuters in de leeftijden van 2-4 jaar.
Door de leeftijd van de kinderen ondernemen zij veel in groepsverband en gezien de leeftijd van de
kinderen doen ze dan ook veel aan thema’s.
De leidsters van De Tijgers heten:
Marcella:
werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Joyce:
werkt op maandag, dinsdag en donderdag
Arianne:
werkt op maandag , woensdag en vrijdag
De horizontale babygroep genaamd Twinkelster, ontvangen 9 baby’s en dreumessen in de leeftijd
van 0-2 jaar. In deze groep hebben de kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen van rollen naar
kruipen en lopen.
De leidsters van Twinkelster heten:
Mariska:
is invalleidster
Rachel:
werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Terry:
werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag
Jolanda:
werkt op maandag en donderdag
Op de verticale groep genaamd De Kabouters, worden maximaal 12 kinderen verzorgd en begeleid
in de leeftijd van 0-4 jaar. Hier zijn max 3 baby’s onder een jaar aanwezig. Ook hier wordt met de
oudere kindjes veel gedaan aan groepsverband en thema’s.
De leidsters van De Kabouters heten:
José:
werkt maandag, dinsdag en donderdag
Fanny: werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag
Kaylee:
werkt maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Op kantoor werken Anne van den Dongen (maandag en vrijdag)
Jeannette Oranje, zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag
Voor vragen over de planning, plaatsing of facturen kunt u op kantoortijden ( 09.00- 17.00) terecht
bij Jeannette.
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Werkschema leidsters
Leidsters van uw groep draaien 3 diensten, een vroege, een tussen en een late dienst.
Vroege dienst:
07.00 - 16.30 uur
Late dienst:
09.30 - 18.30 uur
Tussendienst:
08.00 - 17.30 uur
Leidsters hebben vaste dagen en diensten (mits vakantie of ziek).
Whiteboard
Naast elk lokaaldeur vindt u een whiteboard. Op dit whiteboard worden mededelingen, informatie,
thema’s en werkschema’s van de leidsters opgeschreven die specifiek voor uw groep bestemd zijn.
Wegbrengen
Wanneer u uw kindje brengt naar De Blauwe Ballon, verzoeken wij de ouders de blauwe
overschoentjes aan te doen, dit vanwege de hygiëne voor de kinderen.
Het jasje en de schoentjes van uw kind, aan de kapstok in de hal, hier kunt u ook de maxicosie
neerzetten. Het tasje met bv knuffel/speen, Ballonschriftje, reservekleertjes kunt u in het mandje in
de groep neerleggen. Elk kindje heeft een eigen mandje.
Ouders wordt een kopje koffie/thee aangeboden en samen kunnen zij met de leidster informatie
uitwisselen.
Na het vertellen van de verhalen van thuis en kinderdagverblijf, zal de leidster met uw kindje bij het
raam uitzwaaien en uitleggen dat u (of degene die het kindje komt ophalen) na het spelen weer
wordt opgehaald.
Ophalen
De kinderen kunnen vanaf 16.30 uur worden opgehaald, mocht dit eerder zijn, kunt u de leidster
hierover informeren, dit is geen probleem.
Tijdens het ophalen (ook gaarne de blauwe overschoentjes aan) zal uw leidster vertellen hoe de dag
verlopen is.
Alle spullen (zoals werkjes, knuffel etc) van uw kindje liggen in het mandje en kunt u mee naar huis
nemen.
Pedagogisch beleid
Het kinderdagverblijf heeft een pedagogisch beleid, u kunt het beleid vinden op iedere groep. De
mogelijkheid bestaat om het beleid mee naar huis te nemen.
Sieradenbeleid
De Blauwe Ballon hanteert een sieradenbeleid. Dit houdt in dat oorbellen, ringen, armbandjes,
speldjes in de haren worden verwijderd. Het zou zo maar kunnen dat oorbelletjes ergens blijven
hangen. Als ouder kunt u de keuze maken om de sieraden thuis uit te doen of door het
kinderdagverblijf te laten afplakken (en ringen, armbandjes en speldjes in de mandjes te doen).
Ziek
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Wanneer uw kindje 38 graden Celsius of hoger heeft, kunnen wij geen opvang bieden, dit vanwege
besmettingsgevaar voor anderen. Tevens vindt een kind het bij deze hoge temperaturen het veel
fijner om in zijn/haar eigen bedje te liggen.
Een kind moet 1 dag koortsvrij zijn om weer opvang te mogen genieten.
De leidsters stellen het enorm op prijs wanneer u belt om te melden wanneer uw kindje ziek is.
De Blauwe Ballon adviseert de “KIDDI” app. Hierin staan alle ‘bekende’ kinderziekten zodat u als
ouder weet wat u kunt doen. Deze KIDDI app is gemaakt door de Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met de GGD Nederland.
Protocol
Het kinderdagverblijf hanteert de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Opzeggen
Wanneer uw kindje 4 jaar wordt, stopt de kinderopvang automatisch.
Mocht u tussendoor uw kindplaats willen opzeggen, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand.
Mocht u van dagen willen wisselen, kunt u dit via KDVnet doorgeven voor een nieuwe
overeenkomst.
Dagindeling
07.00-09.30 uur
Ontvangst van de kinderen en ouders, de leidsters spreken met de ouders over het kindje; de
ouders drinken mogelijk een kopje koffie/thee. Half 10 gaat de deur op slot. Alleen open op
afspraak.
09.30 uur
Alle kinderen zijn op De Blauwe Ballon aanwezig, zodat zij van het samenspel kunnen genieten en
de leidsters aan de verzorgdag kunnen beginnen.
09.30 uur
De kinderen gaan aan tafel, drinken diksap, nuttigen een stukje fruit en zingen liedjes, vertellen
over het thema, wat er per periode aan de orde is.
Wanneer een kindje jarig is, vieren zij dit na het tafelritueel.
10.00 uur
Na eventuele verschoning: vrij spelen, knutselen of buitenspelen wanneer het weer het toelaat.
11.45 uur
Broodlunch met melk; deze lunch wordt aan tafel bereid waarbij kinderen, ouder dan 1 jaar, wordt
aangeleerd om van een bordje te eten. Bij de 1e boterham is er een keuze uit hartig beleg
(kipsmeerworst en smeerkaas), bij de 2e boterham en navolgend, hartig of zoet.
12.30 uur
De kinderen die een halve dag opvang hebben genoten, worden in de grote entree hal opgehaald
door de ouders.
12.30 uur
Na eventuele verschoning: gaan de kinderen naar bed. De leidsters begeleiden de grotere kinderen
in een rustige activiteit.
14.30 uur
Na eventuele verschoning: aankleden, praten en spelen
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15.00 uur
Yoghurt en crackertje of rijstwafel met hartig beleg en daarna een cracker of rijstwafel met zoet en
diksap, daarna vrij spelen, voorlezen, knuffelen, kletsen of buitenspelen.
16.30 uur
Na eventuele verschoning: drinken, koekje eten en veel zingen
16.45 uur
De leidsters ontvangen de ouders en doen verslag van de dagbeleving van het kind.
Tot 18.30 uur, afronden, afscheid nemen, opruimen.
Mochten de ouders hun kind(eren) buiten de afgesproken tijden halen of brengen, verzoeken dit
tijdig aan de leidster door te geven. Dit verzoek geldt ook wanneer een kind een dag absent is.
Wat het zo leuk maakt voor de kinderen om naar de Blauwe Ballon te gaan is:
•
•
•
•
•
•
•

Speelmaatjes
Ruime en lichte groepen
Een vaste mentor/leidster
Er wordt veel met elkaar gepraat, gezongen en uitgelegd
Het kinderontbijtje tot 08.00 uur
Veel speelgoed om te ontdekken en te ontwikkelen voor binnen en buiten ( een heus
fietsplein) en
Regelmaat en rustmomenten.

Thema’s
De Blauwe Ballon werkt iedere 3 maanden met een thema. Dit is een divers aanbod met
onderwerpen van muziek tot mijn huis, van zindelijkheid tot verkeer.
U wordt door de leidster op de hoogte gehouden welk thema er komen gaat. De thema’s sluiten
aan op de leeftijd van de kinderen.
Als het thema afgesloten wordt, krijgt ieder kind zijn of haar spullen mee naar huis.
Ballonvaart
Ieder jaar wordt er een observatieverslag gemaakt over uw kind. Dit verslag wordt tijdens de 10minuten gesprekken met u besproken, mocht u hier behoefte aan hebben.
Een jarige
Als uw kind jarig is, wordt hij/zij in het zonnetje gezet. Natuurlijk mag uw kind trakteren in de
groep. Er wordt gezongen en gedanst. Daarna mag uw kind, samen met de leidster, naar de andere
groepen lopen zodat de andere leidsters de verjaardagskaart kunnen schrijven met een sticker.
Snoepbeleid
Er worden geregeld verjaardagen gevierd. Om de zoetigheid te minderen, vragen wij de ouders hier
rekening mee te houden. De leidsters op uw groep hebben een map vol creatieve ideeën.
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Verjaardag familie
De kinderen mogen iets maken voor een jarige vader, moeder, opa en oma. U kunt dit aan uw
leidster doorgeven zodat zij met uw kind creatief aan de slag gaan.
Leidsterdag
Ieder jaar organiseert De Blauwe Ballon een speciale “leidsterdag”!
Op deze dag zijn alle leidsters jarig en worden zij in het zonnetje gezet.
Ouders, kinderen en kantoor maken er een hele gezellige dag van met een thema.
U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.
Kinderfeesten
Ieder jaar komt Sinterklaas naar De Blauwe Ballon. Het is een heel groot kinderfeest.
Met Kerst en Pasen is er een hele uitgebreide lunch voor de kinderen.
Fotograaf
Ieder jaar komt de fotograaf naar De Ballon om prachtige portret en groepsfoto’s te maken van de
kinderen. Tijdig wordt u ingelicht wanneer (en met welke achtergrond) de fotograaf komt.
Bereikbaarheid
De Blauwe Ballon heeft een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer (bus 306),
gratis parkeerplaatsen, fietsen-en buggystalling en nabij het Makado winkelcentrum.
Oudercommissie
De Blauwe Ballon is vertegenwoordigd door een oudercommissie.
Voor ideeën, vragen en of aanmelding kunt u contact opnemen middels:
ouercommissieballon@gmail.com
Kantoor
De Blauwe Ballon heeft een software programma van KDVnet. Dit is een online pakket waar
kindplaatsen, facturen, contracten, ruil-en extradagen etc worden geregeld. Na uw inschrijving,
ontvangt u een ouderlogin. Middels dit systeem kunnen alle zaken worden gedaan.
Klachten
Wanneer u een klacht heeft kunt u deze altijd bij de leidsters of op kantoor bespreken. Uw klacht
wordt dan volgens een intern klachtenbeleid tot een positief einde gebracht.
Mochten beide partijen er niet uit komen dan kunt u terecht bij een extern klachten bureau waar
het kinderdagverblijf bij aangesloten is. www.geschillencommissie.nl
Belasting
Voor het invullen van de Toeslag Kinderopvang heeft u enkele informatie van ons nodig.
2018
LKR:
210785779
Kosten per uur:
€ 7,25
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Hele dag:

€ 79,75 (= 11 uur opvang)

Uren per jaar
1 dag
2 dagen
etc

= 11 uur x 52 weken = 572 uur per jaar
= 572 uur x 2 dagen = 1144 uur per jaar

Uren per maand
1 dag
2 dagen
etc

= 572 uur : 12 maanden = 47,67 uur per maand
= 1144 : 12 maanden = 95,33 uur per maand

Uitnodiging
We vinden het belangrijk dat de ouders en het kinderdagverblijf elkaar goed informeren over zaken
die voor uw kind van belang zijn.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Komt u gerust langs 
Namens het hele team van De Blauwe Ballon,
Vriendelijke groeten,
Anne van den Dongen
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