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Beste (aanstaande) ouders, 

 

Hier vindt u informatie over Kinderdagverblijf Duimelot & Buitenschoolse Opvang Hand 

in Hand, samen Kinderopvang Duimelot  Zenderen. 

We hebben geprobeerd om de belangrijkste informatie hier te beschrijven. Wanneer 

er vragen zijn of u mist iets dan stellen we het op prijs dat u dat aangeeft. Op die 

manier geeft u ons de mogelijkheid om steeds beter de opvang af te stemmen op uw 

wensen.  

 

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze kinderopvang.  

Sinds augustus 1994 biedt KDV Duimelot dagopvang aan in het mooie kerkdorp 

Zenderen. In 2009 is daar buitenschoolse opvang, (BSO) Hand in Hand, bijgekomen. 

Gezamenlijk bieden we verantwoorde en professionele kinderopvang voor kinderen 

van 0 tot einde basisschool, waarin gekwalificeerde pedagogisch medewerksters 

zorgdragen voor de brede ontwikkeling van uw kind. 

 

Bewegen voor jonge kinderen wordt in onze huidige maatschappij steeds belangrijker. 

Daardoor hebben wij gekozen voor de Pedagogiek van Emmi Pikler, waarbij kinderen 

bij ons de ruimte krijgen om vrij en zelfstandig te bewegen en te spelen op speciaal 

voor hen ontwikkelde klim- en klautermaterialen. Daarnaast gaan we uit van het 

competente kind. Je kind kan al heel veel zelf. 

 

Kinderen komen op de wereld met veel mogelijkheden. Let bijvoorbeeld eens op hun 

nieuwsgierigheid en leergierigheid en hun vermogen om contact te maken; kortom 

een kind is volgens Pikler competent. 

Wanneer wij vertrouwen hebben in de mogelijkheden van het kind en hem voor zijn 

eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden is het kind tot veel 

meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt. 

Bij Duimelot zorgen we voor een voorbereide omgeving waarin je kind zijn eigen spel 

kan vormgeven samen met leeftijdsgenootjes.  

 

Respect hebben voor de initiatieven van de baby betekent respect hebben voor de 

eigenheid en authenticiteit van het kind. Dan kan een kind zijn mogelijkheden ten 

volle ontplooien. 

 
”Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren, verwerft een heel andere kennis dan een 

kind dat een kant en klare oplossing krijgt aangeboden.”  

Emmi Pikler. 

 

Meer informatie vindt u op www.duimelotzenderen.nl - www.vertrouwenindebasis.nl - www.pikler.nl  

http://www.duimelotzenderen.nl/
http://www.vertrouwenindebasis.nl/
http://www.duimelotzenderen.nl/
http://www.vertrouwenindebasis.nl/
http://www.pikler.nl/
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Team Duimelot gaat Hand in Hand met u en uw kind!!! 

 

Duimelot & Hand in Hand staan voor betrokkenheid, geborgenheid en 

veiligheid.  
 

Kinderen krijgen de gelegenheid tot spelen en leren in een omgeving die spontane 

gedragingen uitlokt en speel- en leerprocessen ondersteund.  
 

Goede kwaliteit begint met goede communicatie en samenwerking tussen ouders 

en pedagogisch medewerksters.  

Wanneer u ’s ochtends komt, vraagt één van de pedagogisch medewerkers of er 

bijzonderheden zijn. Hiermee wordt de dagindeling, in samenspraak met u, voor uw 

kind gemaakt. Daarnaast hebben we een digitaal overdracht systeem, waarin we 

onze dagelijkse praktijk zichtbaar en bespreekbaar maken, Duimelot Ouder Portaal. 

Hierin worden ervaringen met en over uw kind genoteerd, samen met leuke foto 

impressies. Een mooi en waardevol bewaardocument voor later over de meest 

belangrijke ontwikkelingsperiode van uw kind.  
 

Wij gaan voor een goede aansluiting met de thuissituatie. 

 

“Kinderopvang bij Duimelot & Hand in Hand als ontmoetingspunt en als startpunt 

voor uw kind.” 

 

Duimelot Zenderen heeft 3 Dagopvangroepen en 1 Buitenschoolse opvanggroep 
 

Bij KDV Duimelot hebben we 3 dagopvanggroepen  

 Baby groep voor kinderen van 0 tot ongeveer 18mnd.  (max. 8 kinderen) 

 Dreumes groep voor kinderen van ongeveer 18 mnd. tot 33 mnd. (max. 11 

kinderen) 

 Peuter groep voor kinderen vanaf ongeveer 33 mnd. tot 4 jaar (max. 14 

kinderen) 

 BSO Hand in Hand voor kinderen vanaf 4 jaar tot einde basisschoolleeftijd 

(max. 30 kinderen) 

De overgang van de ene groep naar de andere groep heeft te maken met de 

verschillende groepsgroottes en de behoeften van uw kind. Het kan dus zijn dat we 

ervoor kiezen dat uw kind langer of korter in een bepaalde groep verblijft.  

 
BKR (Beroepskracht-Kind-Ratio) 

Leeftijd  beroepskracht  max. aantal 

0 tot 1   1         4 

1 tot 2   1         5 

2 tot 3    1          6 

3 tot 4   1         8 

Vanaf 4   1       10 

Stagiaires doen bij ons praktijkervaring op. Zij zijn boventallig aanwezig. 

http://www.duimelotzenderen.nl/
http://www.vertrouwenindebasis.nl/
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Openingstijden  KDV Duimelot 

Wij bieden opvang tussen 7.30 uur en 18.00 uur waarbij we verschillende 

opvangmogelijkheden hebben. Flexibele opvang is in overleg mogelijk. 
 

Wanneer beide ouders een betaalde baan hebben, heeft u recht op 

kinderopvangtoeslag. Een link voor een proefberekening staat op onze website. 
 

Speelleergroep (vroegere peuterspeelzaal) is mogelijk op verschillende ochtenden 

en/of middagen van 8.30 uur tot 11.30 uur of 13.30 tot 16.30 uur. De speelleergroep is 

geïntegreerd binnen onze Peutergroep. 

Ook hiervoor kunt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Wanneer één van 

beide ouders geen betaalde baan heeft, is er evt. een inkomensafhankelijke korting 

mogelijk. Vraag bij ons naar de mogelijkheden. 

Alle opvangmogelijkheden zijn uit te breiden met extra halve uren. Zie hiervoor ook 

onze website. 

 

Openingstijden BSO Hand in Hand 

Buitenschoolse opvang van 7.30 uur tot 18.00 uur aansluitend op de schooltijden. 

Vakantie opvang van 7.30 uur tot 18.00 uur. 

De opvang kan verlengd worden van 7.00 uur tot 19.00 uur. 

Flexibele opvang is in overleg mogelijk. 
 

Een uitgebreid overzicht van onze opvangmogelijkheden staat op onze website. 

We kunnen vrijblijvend voor u een offerte maken. 
 

Inschrijving 

Wanneer u gebruik wilt maken van onze opvang, dan ontvangt u van ons een een 

inschrijfformulier. U kunt uw kind inschrijven door een ingevuld inschrijfformulier aan 

ons te retourneren. U ontvangt van ons een offerte voor ondertekening met de 

dagdelen die we, op dit moment, kunnen realiseren.  
 

Wat wij verstrekken 

Wij verstrekken luiers en voeding. Uw kind krijgt bij ons op een dag Duimelot 2 

fruit/groente maaltijden, een warme maaltijd en tot de leeftijd van 1 jaar een brood 

maaltijd. Alles afgestemd op de leeftijd van uw kind. Alleen bij een speciaal dieet 

van uw kind vragen wij om eigen voeding mee te geven. 

Een uitgebreid overzicht van wat wij verstrekken op welke tijd, staat op onze website. 
 

Wanneer uw kind door een ander opgehaald wordt, worden wij hier graag eerst van 

in kennis gesteld. Wij geven uw kind niet mee aan een, voor ons onbekend persoon. 
 

U kind krijgt een vaste pedagogische medewerker (Mentor) toegewezen. Zij zal u 

kind het meest begeleiden, verzorgen en observeren.  
 

Wij, Team Duimelot, leveren graag een bijdrage aan een goed verloop van de 

ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij onder andere door goed naar uw kind te 

kijken en op zijn/haar ontwikkeling aan te sluiten. Wij hebben een observatie 

instrument, waarmee we tweejaarlijks alle kinderen specifiek op een aantal punten 

observeren. Deze bevindingen delen we aan u, als ouders, mee in een 

oudergesprek. 
 

Dit observatie-instrument wordt als uitgangspunt genomen voor het 

overdrachtsformulier dat uw kind mee krijgt naar de basisschool. Hiermee maken we 

http://www.duimelotzenderen.nl/
http://www.vertrouwenindebasis.nl/
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een (warme) overdracht mogelijk. Een kind van 0 tot 4 jaar maakt een enorme 

ontwikkeling door. Wij willen graag informatie over die ontwikkeling doorgeven aan 

de leerkracht van uw kind, zodat zij kan aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van 

uw kind. Bij het tekenen van het inschrijfformulier geeft u ons toestemming om het, 

met u besproken overdrachtsformulier, aan basisschool door te geven om zo een 

goede doorgaande lijn mogelijk te maken. 

 
Ons pedagogisch beleid is opgebouwd rondom de 4 opvoedingsdoelen, zoals 

hieronder beschreven. Ons complete Pedagogisch Beleid is na te lezen op 

www.duimelotzenderen.nl. 
 

Emotionele veiligheid 

We werken met vaste pedagogisch medewerkers zodat een vertrouwensband kan 

ontstaan. Door een vaste dagindeling ontleent uw kind een gevoel van veiligheid. 

De inrichting van de ruimte straalt gezelligheid en warmte uit. 
 

Persoonlijke competentie 

Uw kind kan zich spelenderwijs ontplooien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen 

wijze. De pedagogisch medewerkers houden hier rekening mee. De dingen die een 

kind al kan worden benadrukt, waardoor een kind zelfvertrouwen krijgt. 
 

Sociale competentie 

Wij bieden kinderen de kans om samen met andere kinderen ‘groot te groeien’. We 

creëren mogelijkheden voor kinderen om samen te spelen en daarbij rekening te 

houden met elkaar. 
 

Waarden en normen 

Het handelen is gericht op respect voor elkaar. We leren kinderen hun conflicten 

zoveel mogelijk zelf op te lossen, wij verwoorden situaties en handelingen en 

benoemen de gevoelens.  

 

 

Ziekte 

Een ziek kind is het liefst thuis bij de eigen ouders. Het gedrag van een ziek kind 

vinden wij het meest bepalend. Uw kind kan niet worden opgevangen als het 39.5 

graden koorts, een besmettelijke ziekte, koortslip of ernstige diarree heeft. Bij twijfel 

graag telefonisch contact met ons opnemen. 

Wordt uw kind tijdens zijn/haar verblijf bij Duimelot ziek en overstijgt de mate van ziek 

zijn, de zorg en aandacht van de andere kinderen uit de groep, dan vragen wij u uw 

kind op te komen halen. Wanneer er een ongelukje gebeurt met uw kind bij 

Duimelot, zullen wij een arts raadplegen en u daarover zo snel mogelijk informeren. 

Er is altijd een pedagogisch medewerkster aanwezig die in het bezit is van een EHBO 

diploma. 

 

Klachten 

Hoe goed we ons best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens 

bent. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken 

binnen onze opvang, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan samen een 

oplossing zoeken. Een klacht is voor ons een kans om beter aan te sluiten op uw 

opvangwensen. 

Op onze website vindt u onze volledige klachtenprocedure. 

 

http://www.duimelotzenderen.nl/
http://www.vertrouwenindebasis.nl/
http://www.duimelotzenderen.nl/
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Oudercommissie 

Wij hebben een oudercommissie die ons adviseert bij belangrijk onderwerpen 

betreffende de kinderopvang. De oudercommissie stelt zich ten doel de 

gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te behartigen. Vragen, tips 

of suggesties kunnen worden gesteld aan de oudercommissie via de brievenbus van 

de oudercommissie die in onze gang hangt.  

 

Contact 

Duimelot Zenderen BV 

St. Stephanusstraat 5 

7625 PH Zenderen 

074 2 666 436 

info@duimelotzenderen.nl  

www.duimelotzenderen.nl   

Jeanine Mulder – van den Heuvel 

06 18 65 10 13 

 

We verwelkomen u en uw kind graag binnen onze opvang!!! 

Team Duimelot Zenderen. 

 

 

. 

http://www.duimelotzenderen.nl/
http://www.vertrouwenindebasis.nl/
mailto:info@duimelotzenderen.nl
http://www.duimelotzenderen.nl/

