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Welkom 
Bambino heet u van harte welkom bij Coole Kikkers baby-dreumesgroep. In deze groepsbijlage vindt 

u extra informatie over deze locatie, aanvullend op ons pedagogisch beleidsplan. De medewerkers 

van de groep worden aangestuurd door de manager kinderopvang Marijke Elissen. Zij is te bereiken 

op 06 11397493. . 

Openingstijden 
Coole Kikkers is het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-18.30 uur. Bambino is 

gesloten op nationale feestdagen. 

Contactgegevens 
Coole Kikkers – baby-dreumesgroep (0-2 jaar)  

Spuiweg 106-110 

3311 GV Dordrecht 

Telefoonnummer: 088-7779211 

LRKP nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen): 720456320 

Locatie 
De baby-dreumesgroep van Coole Kikkers bestaat uit één groepsruimte met verschillende speelhoeken. 

Er zijn aparte slaapruimtes, een wasruimte en een keuken aanwezig. Er zijn voor de dagopvang in totaal 

drie slaapkamers met in totaal achttien slaapplaatsen. De besloten en veilige buitenruimte van 63m2 

beschikt over een blokhut, zandbak, glijbaan en een stuk kunstgras. 

Brengen en halen 
De tijden voor het brengen en halen van uw kind zijn als volgt:  

7.00-9.30 uur Brengen van de ochtendgroep 

12.30-13.00 uur Halen van de ochtendgroep 

13.00-13.30 uur Brengen van de middaggroep 

16.00-18.30 uur Halen van de middaggroep 

 

Bij binnenkomst kunt u de jas van uw kind aan de kapstok hangen en persoonlijke bezittingen in het 

mandje doen. Tijdens een moment van overdracht horen medewerkers graag hoe het met uw kind 

gaat. Bij afwezigheid kunt u uw kind afmelden via de KonnectApp. Indien uw kind wordt opgehaald 

door een andere persoon dan ouders/verzorgers dan dien de ouder/verzorger de groepsleiding tijdig 

hierover te informeren. Deze persoon moet in elk geval ouder zijn dan 13 jaar. 

 

Op de groep wordt er gebruikt gemaakt van KonnectApp waarin medewerkers de gebeurtenissen 

omtrent eten, slapen en activiteiten per kind noteren. De medewerkers plaatsen hierop ook met 

regelmaat persoonlijke berichten over uw kind. 

Stamgroep 

Uw kind wordt opgevangen op de baby-dreumesgroep. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 

baby’s/dreumesen van 0 tot 2 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte zullen er één, twee of drie 

pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Voor de 0-jarigen geldt dat aan elk kind twee vaste 

pedagogisch medewerkers worden toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is er altijd minimaal 

één van deze pedagogisch medewerkers aanwezig. Op sommige dagen is er een stagiaire op de groep. 

Ieder kind verblijft in een vaste stamgroep met eigen pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen de 

groep verlaten voor een (spel)activiteit of feestje op een andere groep bij Coole Kikkers. Dit gebeurt 

altijd onder begeleiding van vertrouwde medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog 

voor het welzijn van uw kind en observeren of uw kind zich op zijn gemak voelt bij de activiteiten buiten 

de eigen stamgroep. 
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Mocht het voorkomen dat er dusdanig weinig kinderen op de twee dagopvang groepen aanwezig zijn, 

kunnen de baby-dreumesgroep en de peutergroep worden samengevoegd (bijvoorbeeld aan de randen 

van de dag). Een voordeel hierbij is dat de kinderen voldoende speelmaatjes hebben en er twee 

medewerkers op de groep staan. Bij samenvoeging streven wij naar begeleiding door een voor hen 

vertrouwde (vaste) groepsmedewerker. 

Dagindeling 
Op de groepen werken we met een vast ritme.  

Tijd Activiteit 

7.00-9.30 uur Brengen van kinderen 
Vrij spel aan tafel en in de hoeken  

9.30-10.00 uur Kring met zingen, gebed, Bijbelverhaal 
Drinken en fruit  

10.00-10.15 uur Verschonen 

10.15-11.30 uur Thema-activiteit  
Buiten spelen of vrij spel binnen 

11.30-12.15 uur Lunch van brood en melk 

12.15-12.30 uur Verschonen 
Slapen 

12.30-13.00 uur  Kinderen van de ochtendgroep worden opgehaald   

13.00-13.30 uur Kinderen van de middaggroep worden gebracht 

14.00-15.00 uur Kinderen komen uit bed 
Kring met boekje lezen, zingen 
Water en groente 

15.00-16.00 uur  Vrij spel buiten of binnen  
Verschonen 
Kring met drinken en een klein tussendoortje 

16.00-18.30 Kinderen worden opgehaald 

 

Ontwikkelingsgericht werken 

Door te werken met een gericht aanbod van activiteiten, willen we de ontwikkeling van de kinderen 

stimuleren. Er wordt gewerkt met thema’s van ongeveer 6-8 weken, waarin door activiteiten aandacht 

is voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. In het thema staan één of twee ontwikkelingsgebieden 

centraal, bijvoorbeeld de motorische- of sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben aandacht voor het 

volgen van kinderen in hun belevingswereld. Met een themabrief wordt u geïnformeerd over het thema. 

De kinderen worden gedurende het jaar gevolgd en geobserveerd. Observaties worden vastgelegd in 
het kindvolgsysteem Kijk! Minimaal één maal per jaar (meestal rondom de verjaardag van een kind) 
vindt een registratie plaats van de ontwikkeling. Deze vormt de basis voor het oudergesprek met ouders. 
 

3 Uursregeling 

De drie-uursregeling op de dagopvang houdt het volgende in: 
 
Bij de dagopvang mogen voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet 
dan volgens de beroepskrachtkindratio (hierna BKR) vereist is. Bijkomende voorwaarde is dat 
gedurende de uren dat er minder beroepskrachten worden ingezet, tenminste de helft van het aantal 
beroepskrachten dat volgens de BKR moet worden ingezet, wordt ingezet. Indien op grond van de 3-
uursregeling maar één beroepskracht wordt ingezet op het kindcentrum, is ter ondersteuning van deze 
beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindcentrum aanwezig ter ondersteuning.  

Bij de dagopvang is dit als volgt ingepland. Onderstaande geldt voor maandag tot en met vrijdag: 

• Tussen 7.00 uur en 8.30 uur, tussen 8.45 uur en 12.15 uur,  tussen 14.30 uur en 16.45 uur en 
na 17.15 uur is het aantal pedagogisch medewerkers in overeenstemming met het aantal 
aanwezige kinderen. 
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• In de pauzeperiode tussen 12.15 uur en 14.30 uur slapen veel kinderen. Hierdoor behoeven 
minder kinderen actieve pedagogische aandacht en kunnen de pedagogisch medewerkers 
beurtelings lunchen. Gedurende deze slaap- en lunchtijd is het mogelijk dat minder 
pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de BKR is vereist.  

• Tussen 8.30 en 8.45 uur en tussen 16.45 en 17.15 uur  worden mogelijk minder pedagogisch 
medewerkers worden ingezet dan volgens de BKR is vereist.  

 

Fles- en borstvoeding 

Bambino maakt gebruik van standaard flesvoeding van Nutrilon en Hero 1 en 2. Heeft uw kind een 

speciaal merk of soort flesvoeding nodig, dan verzoeken we u dit zelf in poedervorm mee te brengen 

naar de groep. Moedermelk kan worden meegegeven. Wij vragen u om de melk ontdooid aan te leveren. 

Het is belangrijk om de melk koel te vervoeren. Moedermelk wordt per dag meegegeven. Wilt u een fles 

meenemen voor uw kind en deze voorzien van zijn naam? 

Voeding 

Indien gewenst kunt u voor uw kind tot 1 jaar een warme maaltijd meegeven. Medewerkers zullen dit 

tussen 16.00 en 17.00 uur aan uw kind geven. 

Veilig slapen 

Kinderen slapen bij Bambino in een bedje. Dit is de meest veilige en rustige slaapomgeving voor het 

kind. In de bedjes gebruiken we katoenen lakens en dekens. Medewerkers hebben oog voor de 

richtlijnen van veilig slapen (opvoeden.nl). Wilt u zelf een slaapzak meenemen voor uw kind? 

Is uw baby een buikslaper en wilt u dat  uw kind bij Bambino op zijn buik slaapt? Bespreek dit dan met 

de medewerkers. U dient schriftelijk toestemming te geven op het zorgblad. Inbakeren doen we op 

verzoek onder vastgestelde voorwaarden. Dit gebeurt alleen in speciale bakerzakken die u zelf 

meeneemt, tot de leeftijd van vier maanden. 24 uur na vaccinatie worden kinderen niet ingebakerd, ook 

zieke kinderen bakeren we niet in. 

Kinderen mogen een speen meenemen in bed. Alleen kleine, zachte knuffels of doeken zijn toegestaan, 

zonder plastic onderdeel zoals knopen of ogen. 

Uitstapjes 

Op de babygroep beperken de uitstapjes zich tot een bezoek aan een kinderboerderij of winkel nabij de 

locatie. Bij de start van de opvang van uw kind, heeft u wel of geen toestemming gegeven hiervoor. Bij 

uitstapjes houden wij rekening met de groepsgrootte. Voor het maken van een uitstapje zijn 

werkinstructies opgesteld waar medewerkers zich aan dienen te houden. 

 


