
 

 

Wij bieden kinderen een vertrouwd dagprogramma waarin gezelligheid en gezamenlijkheid centraal 
staan. Het zorgt voor regelmaat en vastigheid en vormt het basisdagritme van iedere groep. 
Vanzelfsprekend is er ruimte voor individuele verschillen. Het kan zijn dat de pedagogisch 
medewerker door samenstelling van de groep een actie tijdelijk anders uitvoert. Bijvoorbeeld het 
'zelf brood smeren' ziet er anders uit met een groep met voornamelijk dreumesen dan met veel 
peuters.   
  
7.30 uur  
We ontvangen en begroeten alle kinderen en ouders. Na een goede overdracht zorgen we ervoor dat 
kinderen duidelijk afscheid nemen van hun ouders. Daarna is er ruimte voor gestructureerd vrij spel. 
  
9.00 uur  
We ruimen samen op met het opruimliedje.   
  
9.15 uur   
Met alle kinderen gaan we in de kleine kring. Het is een moment van aandacht hebben voor elkaar 
en maken tijd voor een gesprekje, lezen voor of zingen een liedje.   
  
9.30 uur   
Aan tafel voor fruit en drinken!   
  
9.45 uur  Kinderen gaan naar het toilet en we verschonen de kleinsten. Sommigen gaan naar bed en 
we ruimen samen de tafel af.   
  
10.00 uur   
Kindtijd! We bieden iedere dag activiteiten aan waarin plezier centraal staat en kinderen de ruimte 
krijgen zichzelf te ontwikkelen. Er is in ieder geval een speelkwartiertje buitenspelen voor (het 
grootste deel) van de groep.   
  
11.15 uur   
Samen met een paar kinderen dekken we de tafel.   
  
11.30 uur   
Aan tafel voor de lunch! Gezellig samen eten, we stimuleren kinderen zelf te smeren en te eten.   
  
12.00 uur   
Overgangsmoment: sommigen kleden zich om en brengen we naar bed, de kinderen die niet meer 
slapen, kunnen daarna heerlijk spelen.   
  
12.45 uur   
Tijd voor spelen en aandacht voor de baby’s en voor de oudere kinderen, soms vrij spel, soms 
aangeboden activiteiten door één van de pedagogisch medewerkers.   
  
12.45 uur   
Pauzetijd (medewerkers nemen afwisselend pauze).   
  



 

 

14.15 uur   
Overgangsmoment: kinderen komen uit bed en de kleine kinderen gaan na wat drinken naar bed.   
  
15.00 uur   
Aan tafel om iets gezonds te eten te drinken! Als afsluiting zingen we door de kinderen gekozen 
liedjes.   
  
15.30 uur   
Na het drinken is het tijd voor een toiletbezoek en controleren we de luiers.   
  
15.45 uur   
Kindtijd! (zie 10.00 uur).   
  
16.00 uur   
De kinderen gaan na de activiteit op de groep of buiten spelen. Eventueel drinken we aan het eind 
van de middag nog iets met de kinderen en eten een gezonde knabbel. De ouders die binnen komen 
begroeten we en na een overdracht van de gebeurtenissen van de dag nemen we afscheid van de 
kinderen.   
  
18.00 uur  
Sluitingstijd van het kinderdagverblijf. 
 

 


