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Inleiding 
 
Kinderdagverblijf De Regenboog ligt midden tussen de weilanden en 
volkstuinen, aan een landweggetje net buiten de bebouwde kom  
van Oud-Alblas. Het is een prachtige locatie waar we met de kinderen 
kunnen genieten van het echte buitenleven.  
Kinderdagverblijf De Regenboog draagt een christelijke identiteit. In de 
praktijk betekent dit dat we met de kinderen bidden en danken voor en na 
het eten. Verder zullen we naast de ‘gewone’ liedjes en werkjes aandacht aan 
christelijke liedjes en werkjes besteden. 
Uiteraard is iedereen welkom bij ons, zonder onderscheid naar godsdienst, 
ras of levensovertuiging. Wel vragen wij respect voor het christelijke karakter 
van ons kinderdagverblijf. 
Het kinderdagverblijf werkt met een verticale groep, d.w.z. alle leeftijden door 
elkaar, van nul tot vier jaar. Per dag hebben wij 16 kinderen op de groep, de 
leeftijd varieert dan van nul tot vier jaar.   
 
 
Nieuwbouw: BEEMD 
Er is gestart met de bouw van een nieuw gebouw voor ons kinderdagverblijf. 
Als alles goed mag gaan, hopen wij in het najaar van 2017 te verhuizen naar 
het nieuwe dorpshuis van Oud-Alblas, genaamd "de Beemd". 
Van locatie veranderen wij bijna niet, want het dorpshuis wordt naast ons 
huidige kinderdagverblijf gebouwd. Ons kinderdagverblijf wordt aan dit 
multifunctionele dorpshuis gebouwd. We blijven een aparte ingang houden 
en qua uitzicht wordt het alleen maar groener. 
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Algemene gegevens 

Adres: 
Christelijk kinderdagverblijf De Regenboog 
Beemdweg 5 
2969 CD Oud-Alblas 
Telefoonnummer: 06-12265047 
Email: kdvderegenboog@outlook.com 
Directie: Simone Hak-Boogaarts 
Voorzitter oudercommissie: Annemiek Herweijer 
Website: www.kdv-deregenboog.nl 
 

De vaste leiding: 

Simone  
Els  
Priscilla 
Rosanne 
Wieneke 
Jantine  
 
 
Alle leidsters hebben een PW diploma (pedagogisch werk) of een diploma dat 
daar aan gelijk is. Dit stelt De Regenboog ook als eis bij het solliciteren. 
 
Invalkracht: Gerdine wijland 
Administratief medewerker: Arco Verheij 
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Leidster- kind ratio 
 
Op De Regenboog hanteren wij de beleidsregels van de leidster-kind ratio 
zoals ze zijn vastgesteld. 
 
Gedurende drie uur per dag mogen er minder leidsters op de groep zijn dan 
wat de leidster-kind ratio aan geeft. 
Op De Regenboog maken wij hier minder dan drie uur gebruik van. 
De kinderen komen bij ons tussen 7.30-9.00 uur binnen zodat je als leidster 
het eerste half uur/uur alleen mag staan. 
We zijn om 17.30 uur altijd nog met twee leidsters, terwijl dat kleine aantal 
kinderen ook door een leidster verzorgd mag worden. 
Tussen de middag maken wij hier wel gebruik van door de pauze`s, maar 
niet meer dan anderhalf uur. 
 
 

 
 
Stagiaires 
Ook zult u stagiaires of vakantie krachten ontmoeten. Zij zullen niet alleen 
op de groep staan. Wij hebben stagiaires van verschillende scholen. 
Voornamelijk van het Da Vinci College en het Hoornbeeckcollege, hier volgen 
de stagiaires de beroepsopleiding PW. (pedagogisch werker) Ook hebben wij 
leerlingen van de vmbo voornamelijk van het Wellandcollege, de Lage Waard 
en het Wartburgcollege. Al deze stagiaires wisselen elkaar af. Van de 
beroepsopleiding komen de stagiaires vaak een aantal dagen per week en 
blijven zij een half jaar of langer. De vmbo stagiaires komen vaak een weekje, 
om even te “snuffelen”.  
Voordat de stagiaires bij ons komen, hebben zij eerst een sollicitatiegesprek 
met een van de vaste leidsters. Tijdens zo’n gesprek letten wij op hun 
uitstraling/enthousiasme, hun kleding, hun taalgebruik/vriendelijkheid en 
de empathie voor de doelgroep. Is dit voor ons gevoel niet in orde, dan 
kunnen wij een stagiaire weigeren. 
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Oudercommissie 
Wij beschikken over een oudercommissie. Die bestaat uit vier personen. Een 
voorzitter, een secretaresse en algemeen bestuur. De voorzitter van de 
oudercommissie is Annemiek Herweijer. De oudercommissie vergadert een 
keer in de drie maanden. Voorafgaand aan de vergadering wordt u 
doormiddel van het mededelingenbord in de hal op de hoogte gesteld van de 
vergadering. U hebt dan de mogelijkheid om uw ideeën, opmerkingen of 
klachten bij de oudercommissie kenbaar te maken. Dit zal dan in de 
vergadering meegenomen worden. 
Tevens kunt u altijd met uw klachten bij de oudercommissie terecht. 
 
 
Openingstijden 
De Regenboog is van maandag t/m vrijdag geopend vanaf 07.30 tot 18.00 
uur. 
Wij zijn gesloten op 1e 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, 2e 
pinksterdag, hemelvaartsdag, koningsdag en 5 mei in lustrumjaren.  

 

Breng- en ophaaltijden 
U kunt uw kind(-eren) gedurende de gehele dag brengen en ophalen, behalve 
tussen 12.00 en 13.00 uur, dan lunchen wij. 
 
Wij drinken met de kinderen ’s morgens tussen 10.00 en 11.00 uur en  
’s middags tussen 15.00 en 16.00 uur. 
U kunt uw kind(-eren) dan wel brengen of ophalen, maar liever niet. 
Als het wel noodzakelijk is dan graag zo snel mogelijk, zodat wij de rust aan 
de tafel behouden. 
 
Zoals ook vermeld op het inschrijfformulier dienen wij vooraf te worden 
geïnformeerd indien iemand anders uw kind ophaalt. Wij geven het kind 
anders echt niet mee. 
 

Parkeren 
U kunt op het onverharde smalle weggetje naast ons kinderdagverblijf 
parkeren. U mag niet naast de ingang parkeren dit i.v.m. de tuinders en 
e.v.t. trekkers. 
Ook kunt u iets doorrijden tot er een verbreding in het landweggetje zit. Ook 
kunt u iets terug voor de garageboxen ruimschoots parkeren. 
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Inschrijving en facturering 
 

Inschrijving 
We beginnen de inschrijving met een intakegesprek. Er wordt in overleg een 
datum en tijd afgesproken voor het gesprek. 
Het intakegesprek vindt plaats op het kinderdagverblijf met Simone of Astrid. 
In het gesprek komen een aantal punten aan de orde: 

 dagen van opvang 
 Opvangtijden 
 Informatie over het kinderdagverblijf 
Het wenbeleid 
 Vragen van de ouders 
 

 
De aanmelding vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het 
inschrijfformulier en het contant betalen van € 12,50 per kind. Hiermee 
verklaren de ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van de bepalingen van 
het informatieboekje en deze te aanvaarden. 
Voorts moet men zich realiseren dat de ouders/verzorgers zelf ten alle tijden 
eindverantwoordelijk blijven voor hun kind tijdens hun verblijf op De 
Regenboog.  
Als u het als ouder prettig vindt om uw kind te laten wennen, dan kan dit in 
overleg één dagdeel.  
Wij behouden altijd het recht om een contract te beëindigen. 
Minimale afname is 8 uur per week. 
Opzegtermijn is een maand. 
 
 

Facturering 
Wij factureren achteraf, na periodes van één maand. 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Indien betaling uit blijft zullen wij een 1e betalingsherinnering sturen. Mocht 
hierna geen betaling volgen, sturen wij een 2e (=tevens laatste) 
betalingsherinnering en zullen wij in overweging nemen verdere toegang tot 
ons kinderdagverblijf te weigeren en de zaak uit handen te geven. 
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Het ruilen van dagen 
Wij hebben op sommige dagen een plekje vrij, dit kan zijn doordat een kindje 
die dag afwezig is of omdat niet altijd de groep helemaal vol is. 
Na goed overleg met een van de vaste leidsters kunnen wij het mogelijk 
maken dat u kunt ruilen van dag. Dit kan alleen als er ruimte en voldoende 
personeelsbezetting is. Het ruilen van een dag kan alleen in dezelfde week.  
Ook is het mogelijk om uw kind een dag extra te brengen. Dit kan uiteraard 
ook alleen weer in goed overleg en als er voldoende ruimte en personeel is. 
Als uw kind een dag of een paar uur extra komt, brengen wij het tarief van 
de flexuren in rekening. 
 
Als uw kind op vakantie is of ziek is, moet u altijd het aantal vastgestelde 
contract uren doorbetalen. 
Als uw kind eigenlijk op een feestdag zou komen ( bijv. 2e paasdag) kunt u 
die dag niet ruilen. 
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Visie en doelstelling 
 
 
Op het kinderdagverblijf is een pedagogisch beleid aanwezig. Voor u is het 
mogelijk het pedagogisch beleid en de risico-inventarisatie m.b.t. de 
veiligheid en hygiëne in te zien. Dit uiteraard in overleg met de leiding. 
In het pedagogisch beleid komen o.a. de volgende punten aan bod: 

 visie en doelstelling 
 protocol opvallend gedrag, ontwikkelingsachterstand 
 protocol medicijngebruik 
 protocol vermoeden kindermishandeling 
 protocol wat te doen bij ongevallen 
 protocol warme zomerdagen 
 protocol ventileren en luchten  
 protocol zindelijkheid 
 diploma’s leidsters, VOG (verklaring omtrent gedrag) 
 
Wij werken hier in het kort onze visie en doelstelling uit. Het protocol 
medicijngebruik en warme zomerdagen wordt besproken bij het hoofdstuk 
huishoudelijke regels. 

 

Onze visie  
Onze visie is een goede speelplek bieden voor kinderen van nul tot vier jaar. 
Eventueel zijn ook gehandicapte kinderen welkom. 
Wij willen de kinderen ontwikkelingskansen bieden. Dat is meer dan een 
plek waar ze kunnen spelen. Wij willen kinderen een speciaal voor hen 
ingerichte ruimte bieden en een huiselijke sfeer creëren. Hiermee wordt 
aangegeven dat er voor kinderen een kindvriendelijke ruimte moet zijn.  
Wij willen kinderopvang bieden als aanvulling op de opvoeding thuis. De 
leidsters onderhouden natuurlijk contact met de ouders om te overleggen 
wat het beste is voor een kind en om ervaringen uit te kunnen wisselen over 
het kind. Wij houden zeker rekening met de waarden en normen van de 
ouders. 
Tevens vragen wij van de ouders, werknemers en vrijwilligers/stagiaires 
respect voor onze signatuur. 
Wij werken met deskundige leiding, dus niet met ouders of niet 
opgeleide/niet deskundige leidsters. 

Doelstelling 
Onze doelstelling is: het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door 
ze onder deskundige leiding en begeleiding in groepsverband samen te 
brengen in een speciaal voor hen gecreëerde ruimte als aanvulling op de 
opvoeding thuis. Daarnaast is het ook een gezellige plek om naar hartenlust 
te spelen en te ontdekken een doel op zichzelf. 
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Pedagogisch doel 
Het pedagogisch doel van het kinderdagverblijf is: de kinderen veel ruimte, 
gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen. Ons 
uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een 
situatie waarin zij zich veilig voelen.  
Het uitgangspunt geeft de visie van het kinderdagverblijf weer: kinderen 
ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig 
en vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als leidsters rekening 
houden met zijn karakter en behoeften. 
 
Uit ons pedagogisch doel/visie volgen dan de aanwijzingen voor ons: 

 we laten de kinderen zo veel mogelijk hun eigen spel spelen 
 wij zorgen voor een gezellige sfeer 
 wij zorgen voor ondersteuning voor de kinderen als het nodig is 
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Dagindeling 
 
Onze dagindeling ziet er als volgt uit: 
 
De meeste kinderen worden gebracht tussen 7.30 uur en 9.00 uur. 
Er is dan gelegenheid tot vrij spel. De kinderen genieten van dit spel en van 
de langzame samenstelling van de hele groep van die dag. 
Wij vinden oudercontact heel belangrijk, daarom wordt daar bij het brengen 
al veel aandacht aan besteed. De ouder kan overdragen hoe het kind heeft 
geslapen, hoe het zich voelt e.d. 
Voor ons is het de gelegenheid om ouders te vertellen hoe de dag eruit zal 
zien. Vaak wordt het kind hierin betrokken. Kinderen vinden het plezierig om 
ergens naar uit te zien (zullen we straks gaan kleien?). 
We hebben een zwaairaam op het kinderdagverblijf en de kinderen mogen op 
de bank staan om te zwaaien. De meeste kinderen vinden dit erg leuk, 
normaal gesproken mag je natuurlijk niet op de bank staan. Het 
vergemakkelijkt het soms zo zware afscheid tussen ouders en kinderen. 
 
Om 8.45 komt er een leidster bij (dit kan ook een stagiaire zijn). 
Rond 9.00 uur is het dan wel tijd voor een activiteit. De groep is vol, de 
concentratie bij het vrijspelen is weg. Peuters kunnen immers geen uren 
achter elkaar hun concentratie bij een bepaalde activiteit houden. 
Deze activiteiten kunnen zijn: 

 kleien 
 met duplo spelen 
 tekenen 
 verven 
 puzzelen 

Er wordt een bepaalde rust ingebouwd.  
Om 9.30 uur spelen de kinderen nog even vrij. Ze kunnen zich nog even 
uitleven op de fietsen, glijbaan of in de poppenhoek voordat we om 10.00 uur 
aan de tafel gaan. 
 



 

12 
 
 

Het eten en drinken aan de tafel is voor ons een zeer belangrijk moment.  
Af en toe komen er toch nog ouders, maar zij weten dat we graag willen dat 
zij het afscheid nemen van hun kind niet te lang moeten laten duren. Dit 
stoort te erg in de groep. 
We drinken limonade en eten een soepstengel of een kaakje. Snoepen doen 
we wel eens bij een verjaardag, al hebben wij de voorkeur voor gezonde 
traktaties. Als iedereen alles op heeft, (we wachten op elkaar) gaan we liedjes 
zingen en een boek lezen.  
  
Om 11 uur is het tijd voor weer een activiteit. Als het droog weer is dan gaan 
wij graag met de kinderen naar buiten. Als het regent dan doen wij binnen 
een activiteit zoals: 

 verven 
 gymmen 
 kringspelletjes 
 tafelspelletjes 

 
Om 11.30 uur, worden de kinderen verschoond en doen we aan 
zindelijkheidstraining. 
De kinderen die al zelfstandig naar het toilet kunnen, doen dat ook op dit 
tijdstip en zo nodig natuurlijk ook altijd tussendoor. 
 
Om 12.00 uur lunchen wij met elkaar. Vaak zijn de boterhammen al 
gesmeerd, als we voldoende leiding hebben, mogen de kinderen zelf kiezen 
wat ze op hun boterham willen. Na de boterham drinken wij melk. Kinderen 
die geen melk lusten wordt gevraagd of ze zelf hun eigen melk/yogi mee 
willen nemen. Wij zitten bij het hele dagprogramma niet op de seconde af op 
de klok te kijken, wij vinden flexibiliteit heel belangrijk. In een gezin eet je 
ook weleens een kwartiertje later. 
 
Om 13.00 uur gaan de peuters slapen. We bieden een rustig ingerichte en 
hygiënische slaapkamer. Vaak blijft er nog een leidster bij en leest een 
verhaaltje voor en blijft tot de meeste kinderen slapen. Verder houden wij 
toezicht door af en toe te gaan kijken door het “kijkraampje”. 
Ondertussen zijn er ook nog kinderen wakker. Zij spelen vrij totdat wij de 
ruimte hebben schoongemaakt, de toiletten en de afwas hebben gedaan. Na 
het stofzuigen en dweilen doen wij een activiteit met deze kinderen. Zo gaat 
er even wat extra aandacht uit naar deze peuters en baby’s die wakker zijn. 
 
Om 15.00 uur is meestal iedereen wakker en na het plassen en verschonen 
gaan we weer aan de tafel. We wachten totdat iedereen wakker is voordat we 
aan de tafel gaan, dus ook nu is het wel eens wat later. Ook nu drinken we 
weer limonade en krijgen de kinderen een bakje met vers fruit. 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 
 

Om 16.00 uur is het weer tijd voor vrij spel, met mooi weer gaan we ook nu 
nog even naar buiten. Kinderen vinden buiten spelen of wandelen geweldig, 
door ouders wordt het hoog gewaardeerd en ook leidsters genieten van het 
goede samenspel dat kinderen buiten vaak beter kunnen ontplooien dan 
binnen. Bij het wandelen wordt de kinderen geleerd hoe ze om moeten gaan 
in het verkeer. Dus op de stoep lopen, kijken bij het oversteken enz. 
 
Veel kinderen worden al opgehaald. Ook nu wordt er met zorg en aandacht 
aan iedere ouder verslag gedaan van het verloop van de dag en hoe hun kind 
zich daarin bevond. 
 
Wij bieden de mogelijkheid om warm te eten op het kinderdagverblijf. 
Kinderen nemen dit zelf mee van thuis. We eten van 17.00 uur tot 17.30 
uur. Voor kinderen tot 3 jaar die na 17.30 uur opgehaald worden, is er dus 
de mogelijkheid om warm te eten. 
Ouders zijn hier erg tevreden over. We zijn tot 18.00 uur open en dan is het 
kind vaak te moe om thuis nog warm te kunnen eten. Ook is het een gezellig 
moment waarop de kinderen met elkaar genieten van hun warme hapje. 
Hierna mogen de kinderen nog vrij spelen en lezen we om de dag af te 
bouwen ook heel vaak een boekje. 
De kinderen worden opgehaald en daarna sluiten wij de deur rond 18.00 
uur. 
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Huishoudelijke regels 
 

Slapen 
De baby’s hebben hun eigen ritme, maar de peuters slapen van 13.00 uur 
tot 15.00 uur.  

Eten en drinken 
De voeding van de baby’s wordt u verzocht zelf mee te geven, vanwege de 
verschillende soorten en i.v.m. allergieën. Voor baby’s is het gemakkelijk als 
u een briefje meegeeft met daarop het schema van de baby. De kinderen 
krijgen (seizoen gebonden) vers fruit, soepstengels, brood met kaas/ div. 
vleeswaren/appelstroop/smeerkaas/smeerworst/pindakaas, melk roosvicee, 
thee, kaakjes enz. 
We proberen 1 keer in de week iets bijzonders te eten zoals ei, poffertjes of 
pannenkoeken, macaroni, knakworstjes of frietjes. Baby’s tot 1 jaar mogen 
op hetzelfde tijdstip als thuis groente eten, maar na het 1e jaar eten we 
desgewenst groente om 17.00 uur. Kinderen die na 17.30 worden opgehaald 
mogen eventueel zelf groente mee nemen tot de leeftijd van 3 jaar. 
 

Medicijnen 
Kinderen gebruiken soms medicijnen die ALTIJD worden gegeven door een 
beroepskracht. De kinderen nemen deze medicijnen van thuis mee. 
Wij volgen de instructies van de ouders op, natuurlijk klopt dat met de 
gegevens die op het flesje staan. 
Eventuele voorzorg medicijnen zoals paracetamol geven wij alleen in overleg 
met de ouders. Ook kunnen medicijnen als chamodent meegegeven worden. 
Wij zijn bereid met de kinderen te “puffen” als er bronchitisklachten of 
astmatische klachten zijn. Dit ook weer na duidelijk overleg met de ouders. 
Bij kinderen die aan een ernstige ziekte lijden of waar speciale medicijnen 
voor gebruikt moeten worden, zullen wij per kind bekijken hoe we hiermee 
om zullen gaan. 
 
 

Verzorging 
Wij verzoeken de ouders om voldoende luiers en doekjes mee te geven. 
De ouders dienen te zorgen voor een extra setje kleding dat op het 
kinderdagverblijf kan blijven.  
Pantoffels zijn gewenst op het kinderdagverblijf, gelieve hier als ouders zelf 
voor te zorgen. 
In noodgevallen hebben we altijd wel wat kleding op het dagverblijf zelf. U 
wordt wel verzocht deze kleding weer schoon terug te brengen. 
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Ziekte 
Indien uw kind boven de 38,5 koorts heeft, mag u het niet op het 
kinderdagverblijf brengen i.v.m. besmettingsgevaar. 
Mocht uw kind tijdens het bezoek aan het kinderdagverblijf hoge koorts 
krijgen of een ander ziektebeeld vertonen, zullen wij u altijd bellen voor 
overleg op het gewenste telefoonnummer zoals ingevuld op het 
inschrijfformulier. 

Verjaardagen 
Als uw kind jarig is maken wij er een groot feest van. 
Uw kind mag natuurlijk trakteren. Wij geven voorkeur aan gezonde 
traktaties en traktaties die gelijk op gaan. Denk bijvoorbeeld aan: rozijntjes, 
mandarijntjes, soepstengels of iets dergelijks. 
U mag op een verjaardag ook uw fototoestel/ filmcamera mee geven zodat wij 
foto’s kunnen maken van het feest. 

Warme zomerdagen 
Met het warme weer eten en drinken wij vaak lekker buiten. We hebben een 
grote parasol waar wij de hele dag schaduw van hebben. We eten en drinken 
onder de parasol. Vaak gaan wij ook lekker picknicken op het voetbalveld. 
Ook dan zitten we met de kinderen in de schaduw. 
De kinderen worden op het kinderdagverblijf ingesmeerd met zonnebrand 
van factor 30. Als het kind allergisch is voor een bepaalde zonnebrand dan 
verzoeken wij u om zelf de geschikte zonnebrand mee te geven. 
Ook vragen wij u of u uw kind een petje mee wilt geven als u dat nodig vindt. 
Op het dagverblijf zijn 2 a 3 petjes aanwezig voor het geval dat u het petje 
vergeten bent. 
Het zwembadje wordt opgezet in de zomervakantie als het boven de 30 
graden is. Bij het zwembadje staat een verplaatsbare parasol. 
Aan u wordt gevraagd om bij warm weer een zwembroekje of zwemluier mee 
te geven. Dit voor de hygiëne. 
Met het warme weer krijgen de kinderen extra drinken en bij langdurige hitte 
krijgen de kinderen wat zoute hapjes zoals chips. Natuurlijk eten we veel ijs!  
 

Beleid veiligheid en hygiëne 
De gehele crèche en het speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt. Iedere 
dag wordt er gestofzuigd en worden de wc, de tafels, de commode, het 
verschoonkussen en het aanrecht schoongemaakt. Twee keer in de week 
wordt de vloer gedweild. Iedere dag wordt er wel geventileerd. Dit wil zeggen 
dat de ramen op het rooster staan. Als de kinderen gaan slapen staan de 
ramen in de slaapkamer een klein stukje open, als dit te koud wordt staan 
alleen de roosters nog open. 
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De kinderen spelen binnen en buiten nooit zonder toezicht. 
De gehele crèche is kindvriendelijk ingericht. Bijvoorbeeld: een slot op het 
hek, zodat de kinderen niet zonder leidster/ouder op de weg kunnen komen. 
Ouders alstublieft dan ook het hekje echt sluiten! Hoge boxen, 
kindvriendelijk speelgoed, de schoonmaakmiddelen staan buiten bereik van 
de kinderen, de EHBO koffer staat binnen handbereik in het kantoor.  

 

Vierogenbeleid  
Sinds de zomer van 2013 is er videoregistratie op de Regenboog. Er wordt 
gefilmd van 7.00-9.00 uur en tussen 16.00-18.00 uur. Tot 8.30 of 9.00 uur 
en vanaf 17.30 staat een leidster alleen op de groep, maar is er wel 
registratie met camera’s. Ouders zijn op de hoogte gesteld d.m.v. een brief. 
We hebben voor dit systeem gekozen in samenwerking met de 
oudercommissie die ons dit geadviseerd heeft. 
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Informatieverstrekking 

 

Mandjes 
Ieder kind heeft een eigen mandje met zijn of haar naam erop. 
In dit mandje kunt u het extra setje kleren doen. Ook kunt u in dit mandje 
de rekeningen, knutselwerkjes en andere informatie vinden. De mandjes 
staan op de planken in de hal boven de kapstokken van de kinderen. 
 

Mededelingenbord  
Op het whiteboard in de hal kunt u lezen wat we zoal doen aan activiteiten. 
Ook de verjaardagen van de maand en leuke uitspraken van de kinderen zijn 
daar te vinden. Op dit bord worden ook belangrijke nieuwtjes en 
mededelingen vermeld. 
 
Overige informatie kunt u ook vaak vinden op een A4 die wij op de deur 
hangen met een oproepje of een vraag aan u als ouder. 
 

Prikbord  
Op het prikbord boven de commode hangen geboortekaartjes van de nieuw 
geboren baby’s van de Regenboog. Ook hangen er op of aan het prikbord 
gevonden voorwerpen zoals haarspeldjes of kledingstukken. 
 

E-mail 
De Regenboog heeft een eigen e-mail adres: kdvderegenboog@outlook.com 
Via deze mail versturen wij foto’s van uw kind of informatie. U mag uw 
vragen ook naar dit adres sturen. Wij zullen dan proberen om ze zo snel 
mogelijk te beantwoorden.  
 
Website/facebook 
Alle gegevens zijn ook te vinden op onze website. 
Deze website is vooral bedoeld voor nieuwe ouders en daarom staat er vooral 
informatie op. Ook kan er via de website een contactformulier worden 
ingevuld voor vragen.  
 
Via Facebook zijn we ook te vinden en daar worden regelmatig foto’s 
vertoond waarop we verschillende activiteiten en nieuwtjes willen laten zien. 
In verband met de privacy van onze kinderen worden de kinderen 
onherkenbaar op alle foto’s gezet. 
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10 minuten gesprek 
Een keer in het jaar hebben wij een 10 minuten gesprek met de ouders. 
Tijdens dit gesprek wordt gevraagd of de ouders een jaarlijkse overeenkomst 
willen invullen. In de jaarlijkse overeenkomst kunt u als ouder invullen of 
uw kind met ons mee mag wandelen of mee mag met de auto in een veilig 
zitje, hoe uw kind slaapt met of zonder speen enz. 
Ook wordt tijdens dit gesprek naar uw tevredenheid over het 
kinderdagverblijf gevraagd. U kunt uw klachten altijd kwijt bij de vaste 
leiding of bij de oudercommissie. Wij kunnen begrijpen dat u tijdens het 10 
minuten gesprek wat makkelijker uw klacht duidelijk kan maken vandaar 
dat wij hier ook aandacht aan besteden. 
De meeste tijd wordt besteed met informatie over hoe uw kind meedraait in 
de groep, of er punten in de ontwikkeling zijn die opvallen. Aan het eind van 
het gesprek is er tijd voor uw vragen. 
 
 
Geschillen/klachtencommissie kinderopvang 
Mocht u een klacht/opmerking of een vraag hebben, schroom dan niet en 
kom naar een van de leidsters. 
Simone Hak, eigenaresse van De Regenboog werkt op 
maandag/dinsdag/donderdag. 
U kunt haar dan ook altijd bellen of even langs komen. 
Als wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de 
oudercommissie. 
Daarna kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de  
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
   
Ouders kunnen een geschil indienen als: 
- de kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de 
schriftelijke klacht 
- de ouders en de Regenboog het niet binnen 6 weken eens zijn geworden 
over de afhandeling van een klacht 
- de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft 
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Resumerend, wat geef ik mijn kind mee 
 

Baby 
 voldoende luiers en doekjes 
 snoetenpoetsers 
 fles(sen) voeding (voorzien van naam) 
 fruithapje 
 evt. nog groente 
 indien gewenst: slaapzak, vaste speen en/of knuffel 
 eenmalig: reserve setje kleding. (af en toe aangepast aan de 

kledingmaat) 
 

Peuter 
 voldoende luiers en doekjes 
 snoetenpoetsers 
 bij zindelijkheid een oefenluier (luierbroekje) en wat extra reserve 

onderbroekjes+broeken+sokken 
 pantoffels 
 indien gewenst: slaapzak, vaste speen en/of knuffel 
 eenmalig: reserve setje kleding. (af en toe aangepast aan de 

kledingmaat) 
 
 
 
 
 
 
        Simone Hak-Boogaarts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


