
   
 

   
 

 

 
 
Welkom bij Klein Alkmaar 
Een nieuwe stap voor jullie als ouder en voor jullie kind.  

Om de overgang van thuis naar de opvang zo soepel mogelijk te maken, geven we jullie 
graag de belangrijkste informatie. Een dag op de opvang is niet hetzelfde als een dag 
thuis. Alle kinderen krijgen de liefde en aandacht die ze nodig hebben en verdienen: dat 
kan omdat wij als professionals structuur, rust en regelmaat bieden.  

De opvang begint altijd met een intakegesprek tussen ouder(s) en een pedagogisch 
medewerker, hierin bespreken jullie alle wensen en behoeftes van jullie en jullie kind. 
Samen kijken we hoe we deze wensen en behoeftes kunnen vormgeven binnen de 
mogelijkheden van een groep. Voordat de opvang start kun je al enkele momenten thuis 
oefenen.  

Slapen. Kinderen hebben vaak vaste slaaptijden. We proberen zoveel mogelijk rekening 
te houden met jullie slaaptijden. Nu is het zo dat niet elk kind een eigen slaapkamer bij 
ons heeft. Om de rust te bewaren voor de kinderen in de slaapkamer is het daarom 
belangrijk om de kinderen met ongeveer dezelfde slaaptijd, tegelijk in bed te leggen. Het 
kan dus zijn dat de slaaptijd niet op de minuut gelijk is. Een andere omgeving, vraagt 
soms ook op een andere behoefte. En wat ons werk zo mooi maakt, geen dag is 
hetzelfde voor een kind, dus kijken wij elke dag opnieuw wat je kind nodig heeft.  

Omdat we met een groep te maken hebben kunnen we de kinderen niet in slaap wiegen. 
We vragen jullie daarom om alvast thuis te oefenen met het in slaapvallen in een eigen 
bedje, maar ook tijdens momenten dat ze wakker zijn met het zelfstandig liggen in de 
box, op een kleedje of in de wipper.  

Bij ons slapen de kinderen van 0-2 in een slaapzak. Daarnaast volgen wij de richtlijnen 
van Veiligheid Nederland (veiligheid.nl) en zullen de kinderen daarom niet inbakeren of 
op de buik laten slapen (wanneer ze nog niet zelf rollen). Ook mogen de kinderen niet 
met sieraden slapen. Dit om het risico op wiegendood en verstikking te minimaliseren.  

Voeding. Wij bieden de mogelijkheid om borstvoeding mee te geven. Van belang daarbij 
is dat jullie kind uit een flesje kan drinken. We vinden het belangrijk dat jullie kind 
voldoende drinken/voeding binnenkrijgt. Door dit thuis alvast te oefenen, zal je kind 
wennen aan de fles en het niet als stressvol ervaren wanneer het bij ons de fles krijgt. 
Tussen 7:00-9:00 en 17:00-18:30 worden de meeste kinderen gebracht en opgehaald. 
Dit zijn vaak onrustige tijden voor kinderen om flesvoeding te krijgen. Het zou fijn zijn 
als het drinkschema buiten deze tijden valt. We gaan uit van het drinkschema van de 
ouders, maar ook hier geldt dat de behoefte op de opvang anders kan zijn. We volgen de 
behoefte van het kind, maar bespreken dit altijd met de ouders.  

Wennen. Na de intake starten we de opvang met twee dagdelen wennen in de eerste 
week wanneer de opvang start (een ochtend en een lange ochtend - afhankelijk van het 
slapen - tijdens de vaste opvangdagen). Daarna kijken we met de jullie of jullie kind 
genoeg gehecht is om de week daarna een hele dag te komen of dat jullie kind meer tijd 



 

   
 

nodig heeft om te wennen. Wij vragen jullie om hier rekening mee te houden. Zo heeft 
jullie kind (en vaak ook de ouders) een rustige opbouw en ervaring met de groep voordat 
hij/zij de hele dag komt. Wanneer de opvang één dag in de week betreft, gaan we in 
overleg met jullie om te kijken wat jullie kind nodig heeft om de hechting goed te laten 
verlopen.  

Overleg. Tijdens de opvang kunnen jullie alles overleggen met de pedagogisch 
medewerker. Maak vooral gebruik van de kennis die zij bezitten. Voelt iets niet goed of 
hebben jullie ergens vragen over, plan dan een afspraak met de pedagogisch 
medewerker om even met elkaar te zitten en uit te spreken wat je van elkaar verwacht.  

Met veel liefde en plezier voeren wij elke dag ons werk uit. We vinden het belangrijk dat 
kinderen zich (emotioneel) veilig voelen, zich gezond en liefdevol spelenderwijs kunnen 
ontwikkelen en dat we samenwerken met de ouders.  

Wij omarmen de betrokkenheid van ouders. Daarom hebben wij een oudercommissie die 
actief met ons meedenkt en meepraat over ons beleid. Als je geïnteresseerd bent, kun je 
dat aangeven bij de manager van de vestiging van je kind(eren). Wij ontvangen je graag 
in onze oudercommissie. 

 

 

 


