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"GEBORGENHEID, 

GEZELLIGHEID EN

AANDACHT"

Kinderopvang Texel is een opvang voor baby’s 
vanaf 10 weken, dreumesen en peuters. Ook ver-
zorgen we de buitenschoolse opvang voor kinde-
ren van 4 tot en met 12 jaar. 

Geborgenheid, gezelligheid en aandacht voor 
de ontwikkeling en belevingswereld van alle  
kinderen: voor ons zijn ze allemaal uniek. 
Daardoor kunnen kinderen bij ons altijd zichzelf 
zijn. Fijn voor hen en een prettige gedachte voor 
de ouders. 

In dit informatieboekje lees je allerlei handige en 
praktische informatie over onze werkwijze. En 
mochten er nog vragen overblijven, kunt u altijd 
contact met ons opnemen.

Marleen Keijser

Welkom
Bij Kinderopvang Texel!
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Onze 
locaties 

Inmiddels zijn er vier kinderopvang 
groepen waar we opvang kunnen bieden 
aan kinderen van 0-4 jaar, vier peutergroe-
pen voor kinderen van 2- 4 jaar en vijf BSO 
groepen waar kinderen tussen 4-12 jaar na 
school of in vakanties kunnen 
worden opgevangen. 

Wij hebben tegenwoordig vijf 
locaties waar wij de opvang 
kunnen realiseren. 

De Woelige Hoek, de Olmenhoe-
ve, Olleke Bolleke, de Kooterkeet 
& de Kokkeltjes

Woelige HoekWoelige Hoek

O lmenhoeveO lmenhoeve

O lleke BollekeO lleke Bolleke

KooterkeetKooterkeet

de Kokkeltjesde Kokkeltjes

de Koningde Koning
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Groepen &
openingstijden
Den Burg 

Bij Kinderopvang Texel hebben we 
de opvang van de kinderen 
onderverdeeld: 

• De kinderopvang is er voor kinderen  
 van 0 tot 4 jaar. 
• Er is een aparte opvang  2- tot 4- 
 jarigen: de peuteropvang.
• De BSO , de afkorting voor buiten 
 schoolse opvang, is er voor alle   
 kinderen die op de basisschool 
 zitten  (4-12 jaar). 
• De VSO, de afkorting voor 
 voorschoolse opvang, voor kinderen  
 die opvang  nodig hebben voordat  
 de school begint ’s morgens.
• De zaterdagopvang, in hoogseizoen  
 van april t/m okober. En bij aanmel- 
 ding van minimaal drie kinderen.
• Mogelijkheid tot verlengde opvang  
 tot 18.15 uur

KINDEROPVANG 
(0-4 jaar, de Olmenhoeve en de Woelige Hoek)

Elke werkdag van 07.30 tot 18.00 uur.  
Beide locaties hebben groepen van twaalf tot 
zestien kinderen. Afhankelijk van het aantal  
worden er twee of drie leidsters ingezet. 

De groepen bieden niet meer ruimte dan voor 
zestien kinderen. Dit kan betekenen dat er da-
gen zijn dat de groepen vol zitten, en er dus 
geen mogelijkheid voor opvang is. Vaak is dit 
maar tijdelijk en kunnen we samen altijd kijken 
naar een passende voorlopige oplossing. 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
(4 -12 jaar, de Woelige Hoek, de Buren 
(Thijsseschool).

Op werkdagen, tijdens schoolperiodes van 
12.00 tot 18.00 uur. In de schoolvakanties 
van 08.00 tot 18.00 uur afhankelijk van de 
wensen en de schooltijden van een kind,  
bepalen we het aantal uren dat men gebruik 
maakt van de BSO.

In de schoolvakanties is de BSO locatie op 
de Woelige Hoek.

VOORSCHOOLSE OPVANG
(4 -12 jaar, de Woelige Hoek)
	 Op werkdagen, tijdens schoolperio- 
 des vanaf 07.30 uur.
		De kinderen worden naar de scholen  
 gebracht door de leidsters. 

ZATERDAGOPVANG 0-12 JAAR 
(de Woelige Hoek)
Voor ouders die op zaterdag werken, heb-
ben we een speciale opvangmogelijkheid. 
In het  seizoen van april t/m oktober van 8.00 
tot 17.00 uur op locatie de Woelige Hoek en 
op aanvraag bij minimaal 3 kinderen.

VAKANTIES EN FEESTDAGEN   
De vakantieopvang is vooral prettig voor 
werkende ouders die niet elke schoolva-
kantie vrij kunnen nemen. Heeft de school 
een vakantie ingepland buiten de regionale  
vakantieweken, dan kunnen wij in overleg 
ook opvang bieden. Dit geldt ook wan-
neer de scholen een studiedag hebben.  
Op feestdagen zijn wij gesloten. Hierover 
verderop meer.

HALEN EN BRENGEN
Daarvoor hanteren we vaste tijden. 
Zo bewaken we de rust in de groepen.

• Brengen in de ochtend: tussen 07.30  
 uur en 09.00 uur. Ben je een keer 
 later? Geef het door aan de leidsters. 
• Halen en brengen halve dagen: 
 tussen 12.30 en 13.00 uur.
• Halen einde dag: tussen 16.30 en  
 18:00 uur. In overleg kunnen we een  
 kwartier langer zorgen voor opvang. 

PEUTEROPVANG
de Woelige Hoek

		Ma, di, do van 07.30 tot 13.00 uur
 Woe en vr van 07.30 tot 12.30 uur
		Deze peuteropvang is in de school-
 weken geopend (40 weken per jaar)

 de Drijverstraat

	 Alle dagen van 07.30 tot 18.00 uur
		Deze peuteropvang is het gehele  
 jaar geopend.
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Groepen &
openingstijden
Buitendorpen

KOOTERKEET - OUDESCHILD
• Peuteropvang 2- tot 4- jarige.
• BSO De Kooterkeet, de afkorting  
 voor buitenschoolse opvang, is er  
 voor alle kinderen die op de basis- 
 school zitten (4-12 jaar). 

Peuteropvang de Kooterkeet
(2-4 jaar basisschool de Bruinvis)

Dinsdag en vrijdag van 08.15 tot 12.30 uur. 
De groep bestaat uit een groep van maxi-
maal acht kinderen. Afhankelijk van het 
werkelijke aantal per dag worden er één of 
twee leidsters ingezet. 

BSO groep de Kooterkeet
Maandag van 14.00 tot 18.00 uur.

OLLEKE BOLLEKE - DE KOOG
• Peuteropvang 2- tot 4- jarige.

Peuteropvang Olleke Bolleke
(2-4 jaar basisschool de Luberti)

Maandag, dinsdag en donderdag 08.15 tot 
12.30 uur. De groep bestaat uit een groep 
van maximaal 8 kinderen. Afhankelijk van 
het aantal worden er één of twee leidsters 
ingezet.

Op deze locatie is geen BSO

DE KOKKELTJES - DE COCKSDORP
• Op deze locatie is een 0 tot 4 groep. 
•  BSO ‘t Honk, de afkorting voor 
 buitenschoolse opvang, is er voor  
 alle kinderen die op de basisschool  
 zitten  (4-12 jaar). 

0 tot 4 groep de Kokkeltjes
Maandag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 
18.00 uur. Op Woensdag is deze groep be-
schikbaar voor alleen peuters. Van 08.30 tot 
12.30 uur kunnen er peuters komen spelen. 
Op de andere dagen zijn de peuters uiter-
aard ook welkom, dan zullen ook jongere 
kindjes aanwezig zijn om te spelen. 

BSO ‘t Honk
Maandag, dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur. 
Vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur.

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Oudeschild & Cocksdorp.

De groepen bieden ruimte voor een bepaald 
aantal kinderen. Dit kan betekenen dat er 
dagen zijn dat de groepen vol zitten en er 
dus geen mogelijkheid voor opvang is. Vaak 
is dit maar tijdelijk en kunnen we samen naar 
een passende oplossing zoeken.

Afhankelijk van de wensen en de school-
tijden van een kind, bepalen we het aantal 
uren dat men gebruik maakt van de BSO.

In de schoolvakanties is de BSO locatie op 
de Woelige Hoek.

ZATERDAGOPVANG 0-12 JAAR 
(Woelige Hoek)
Voor ouders die zaterdag werken, hebben 
we een speciale opvangmogelijkheid. 
In het  seizoen van april t/m oktober van 8.00 
tot 17.00 uur op locatie de Woelige Hoek en 
op aanvraag bij minimaal 3 kinderen.

VAKANTIEOPVANG
De vakantieopvang is vooral prettig voor 
werkende ouders die niet elke schoolva-
kantie vrij kunnen nemen. 

Heeft de school een vakantie ingepland buiten 
de regionale vakantieweken, dan kunnen wij 
in overleg ook opvang bieden. Dit geldt ook 
wanneer de scholen een studiedag hebben.  
Op feestdagen zijn wij gesloten. Hierover 
verderop meer.

HALEN EN BRENGEN
Daarvoor hanteren we vaste tijden. 
Zo bewaken we de rust in de groepen.

• Kooterkeet 
 Brengen in de ochtend: tussen 08.15  
 uur en 08.30 uur. 
 Ollekebolleke
 Brengen in de ochtend: tussen 08.15  
 uur en 08.45 uur. 
 de kokkeltjes tussen 7.30 en 09.00  
 uur. Ben je een keer later? Geef het  
 door aan de leidsters. 
• Halen en brengen halve dagen: 
 tussen 12.30 en 13.00 uur.
• Halen einde dag: tussen 16.30 en  
 18:00 uur. 
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Tarieven 
We leggen in een overeenkomst met vast 
hoeveel uur je kind bij ons is en wat de 
kosten zijn. 

Wij factureren en incasseren altijd vooraf. 
Wij incasseren elke maand rond de 21e. 
In het tarief houden we rekening met feest-, 
vakantie- en eventuele ziektedagen. Mocht 
de prijs wijzigen, dan geven wij dit op tijd 
door. Op www.kinderopvangtexel.nl staan 
onze actuele tarieven.

TOESLAG KINDEROPVANG
Waarschijnlijk heb je recht op een tege-
moetkoming in de opvangkosten voor je 
kind. Op www.toeslagen.nl kun je kijken 
op hoeveel toeslag je van de overheid kunt 
ontvangen; de hoogte van de maandelijkse 
tegemoetkoming is afhankelijk van je inko-
men. De belastingdienst regelt toekennen 
en uitbetalen van de toeslag. Ze heeft mi-
nimaal zes weken nodig om aanvragen te 
verwerken. Kom je er niet uit? Dan kunnen 

wij je helpen. 

"KOM JE ER NIET 

UIT? DAN KUNNEN 

WIJ JE HELPEN!"
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Aanmelden en 

opvang wijzigen

Voor al onze opvangvormen kun je je kind aanmelden via de 
website, per e-mail, door te bellen of binnen te lopen in ons 
kantoor aan de Woelige Hoek aan de Keesomlaan, of bij de 
Olmenhoeve aan de Drijverstraat. 

Kinderopvang (0-4) en peuteropvang (2-4)
Aanmelden is al mogelijk vanaf het moment 
dat je zwanger bent. 

Aanmelden kinderen 4-12 jaar 
(buitenschoolse opvang)
Ook als je kind al bij onze kinderopvang of 
peuteropvang komt en naar de basisschool 
gaat, moet je zelf inschrijven voor de BSO-
groep. Je kind stroomt niet automatisch door. 

Minimum aantal dagdelen
Jij kiest hoeveel dagdelen per maand je kind 
bij ons wilt en kunt brengen. 

De ervaring leert ons dat kinderen makkelij-
ker wennen als ze meer dan twee dagdelen 
per week op de kinderopvang zijn. 

 

Het eerste dagdeel ben je er even bij, het 
tweede dagdeel went je kind zonder jou bij 
ons. Je kunt de leidsters alles vertellen over 
het ritme van je kind (eten, slapen, drinken). 
Ook kun je speciale wensen of gewoontes 
aan ons doorgeven. 

Voor een basisschoolleerling is ‘wennen’ net 
zo belangrijk. Daarom komt je kind eerst een 
middag meespelen na schooltijd. Wij vinden 
het belangrijk dat je je kind zelf na schooltijd 
brengt en er even bij bent. 

Opvangdagen wijzigen/ruilen 
Opzeggen, verminderen of uitbreiden van 
de opvang voor je kind moet je één maand 
van te voren bij ons melden.

Ruilen van dagen moet je vooraf aanvragen. 
Het is kosteloos mogelijk: binnen één week 
en mits één week van te voren aangevraagd. 
Mits de situatie op de groep het toelaat, ui-
teraard. De leidsters bekijken of het moge-
lijk is en bespreken dat met jou. Vallen 
jouw opvangdagen onverhoopt een 
paar keer op een feestdag? Dan is 
de opvang verplaatsen naar 
een andere dag niet vanzelf-
sprekend. 

Overleg even met ons wat de mogelijkhe-
den zijn. 

Extra opvang
Je kunt incidenteel extra opvang aanvragen. 
Ook is het mogelijk om tijdens schoolvakan-
ties en vrije dagen opvang aan te vragen 
voor (een) oudere broertje(s) of zusje(s).  
Extra opvang en vakantieopvang zijn alleen 
mogelijk als de bezetting van de groep dit 
toelaat. Meer informatie hierover kun je bij 
de leiding krijgen.

Kennismaken 
Voordat een kind bij ons komt, is er een eer-
ste kennismaking. We geven een rondlei-
ding, we nemen een kijkje in de groep waar 
het kind straks deel van uitmaakt, en heb-
ben samen een uitgebreid gesprek. 

Alles wat nodig is, kan in dit gesprek worden 
besproken. Alle kinderen komen altijd eerst 
twee keer een dagdeel wennen, voordat de 
officiële opvangperiode start.

Opzeggen 
Wordt je kind vier jaar, dan gaan we er van-
uit dat het rond de vierde verjaardag de 
kinderopvanggroep van 0-4 jaar verlaat. 
Wil je je kind graag laten doorstromen naar 
de buitenschoolse opvang (BSO), meld dit 
dan zo snel mogelijk ivm eventuele wacht-
lijst. 



16 17

Ons team & 
werkwijze

Uw kind krijgt op de groep te maken met 
twee tot drie leidsters, die volgens een 
vast weekrooster werken. Zij zijn goed 
opgeleide en zeer betrokken pedagogisch 
medewerkers.
 
Invallers
Bij vakantie of ziekte van de leidsters kan het 
voorkomen dat we collega’s uit een andere 
groep inzetten. Lukt dat niet? Dan doen we 
een beroep op onze vaste invalgroep. 

Stagiaires
Kinderopvang Texel is een gecertificeerd 
opleidingsbedrijf. Daarom zijn er ook sta-
giaires aanwezig. Zij ondersteunen de vaste 
leidsters en hebben nooit de verantwoorde-
lijkheid over een groep kinderen. 

Onze kijk op kinderen
Terwijl jij werkt of studeert, zorgen wij voor 
je kinderen. Betrokken en professionele leid-
sters bieden alle kinderen geborgenheid. Je 
kunt er op rekenen dat jouw kinderen bij ons 
in een omgeving terecht komen, waarin ze 
zichzelf mogen zijn. We spelen, zingen en 
maken lol met de kinderen. Geven hen de 

rust die zij nodig hebben. Zijn er voor hen 
als ze verdrietig zijn. Binnen de grenzen van 
het veilige is er voor de kinderen ruimte om 
hun eigen gang gaan. Tegelijkertijd kunnen 
zij terugvallen op een prettige structuur. 
Geborgenheid, maar mét ruimte om zelf 
te ontdekken. Kinderopvang Texel wil een 
plek zijn waar de kinderen uitgroeien tot  
 
 
 
 
zelfstandige, sociale mensen met zelfver-
trouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.  
Om goed in te kunnen spelen op de behoef-
tes van kinderen, is ‘samenwerken’ met ou-
ders voor ons belangrijk. De lijnen zijn kort 
en drempels laag; je kunt met vragen altijd 
binnenlopen. Daarnaast plannen we jaarlijks 
oudergesprekken en wisselen we via de kids-
admin-app belangrijke informatie uit. Als je 
met een gerust gevoel je kinderen bij ons 
brengt en je betrokken voelt bij ons beleid, 
heeft dat een positief effect op de kinderen.

Onze groepen
De groepen bij Kinderopvang Texel bestaan 
uit ongeveer twaalf tot zestien kinderen. 
Door de groepen niet te groot te maken, 
hebben de leidsters hebben voldoende tijd 

voor elk kind. Verschillende leeftijdsgroepen 
soms samen laten spelen doen wij bewust. 
Zo kunnen ze van elkaar leren. De kleuters 
vinden het fijn om de jongeren te ‘helpen’. 
Het is leuk om te zien hoe een baby vol be-
wondering kijkt naar de blokkentoren van 
een peuter. We stimuleren alle kinderen om 
mee te doen aan gezamenlijke activiteiten. 
Als ze liever hun eigen weg gaan met zelfge-
kozen speelgoed, is dat ook prima.

Pedagogisch beleidsplan
In ons Pedagogisch beleidsplan kun je lezen 
hoe wij ons gedachtengoed over de zorg 
voor kinderen in de praktijk brengen. Je 
kunt het inzien bij ons op kantoor.

Kind-volgsysteem
voor alle kinderen houden we de ont-
wikkeling bij. Dit gebeurt via een kind-
volgsysteem. Voor ouders is deze infor-
matie altijd in te zien. 

Wanneer een kind vier jaar wordt, krijgen de 
ouders een samenvatting van de bevindin-
gen mee. Deze samenvatting kan eventu-
eel meegegeven worden naar de volgende 
school. Daarnaast is het kind-volgsysteem 
een leidraad voor gesprekken. 

"De lijnen zijn kort 
en drempels laag"
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Contact met 
ouders

Elke dag kun je tijdens het halen en bren-
gen even praktische dingen doorgeven 
aan de leidsters. Sinds het gebruik van 
de kidsadmin-app kunnen er ook digtiaal 
bijzonderheden worden overgedragen. 
Daarnaast kun je altijd overleggen of bin-
nenlopen. Alles is erop gericht om je kind 
een fijne tijd bij ons te geven. 

Kinderopvang Texel heeft het belang van 
het kind altijd voorop staan. Mochten wij 
ons zorgen maken over de ontwikkeling 
of de thuissituatie, dan bespreken wij dit 
altijd één op één en in een vertrouwelijke 
sfeer met ouders. 

"ALLES IS EROP 

GERICHT OM JE KIND 

EEN FIJNE TIJD BIJ ONS 

TE GEVEN"
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Oudercommissie 
Via de oudercommissie kun je meedenken 
over het beleid van Kinderopvang Texel. De 
commissie vergadert ongeveer één keer per 
kwartaal.
Het reglement ‘Oudercommissie’ is bij ons 
op kantoor verkrijgbaar. Op de website lees 
je wie er lid van zijn. Nieuwe enthousiaste 
leden zijn altijd welkom, informeer ernaar bij 
de zittende leden. 

Ouderavond
In het begin van het jaar organiseert de ou-
dercommissie, samen met de leiding, een 
ouderavond om je bij te praten over het  
afgelopen jaar. Ook komt er een gastspre-
ker langs om een maatschappelijk thema 
te bespreken. We sluiten af met een leuke  
fotoshow van alle kinderen. 

10-minutengesprekken
Medio mei zullen er gesprekken plaatsvin-
den tussen een leidster en ouders. Hier 
staat het welbevinden van het kind centraal. 
Tijdens dit gesprek kunnen vragen gesteld 
worden.

Tussentijds om tafel
Soms is er behoefte om wat dieper in te 
gaan op de ontwikkeling en het gedrag 
van je kind. Men kan dan dan tussentijds 
om tafel. Deze gesprekken gaan niet altijd 
over probleemsituaties of knelpunten. Het 
kan ook gaan over de ontwikkeling van een 
kind, en behoeftes die een kind nodig heeft.  

Informatieborden
Er hangen informatieborden op elke locatie. 
Hierop schrijven de leidsters wat de kinde-
ren die dag hebben gedaan. Maar je leest 
ook over eventuele kinderziektes die heer-
sen en welke voorzorgsmaatregelen je kunt 
treffen.

Klachten
In elke organisatie gaat wel eens iets mis. 
Een goed gesprek met betrokkenen lost 
gelukkig veel op. Als dat niet voldoende is, 
of de klacht wordt volgens jou onvoldoende 
serieus genomen, dan kun je gebruik ma-
ken van de klachtenprocedure. Meer infor-
matie ligt bij ons ter inzage op kantoor. Wij 
zijn aangesloten bij de klachtenkamer van 
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 
(SKK).

"Soms is er behoefte om 
wat dieper in te gaan op 
de ontwikkeling en het 
gedrag van je kind."

Feesten 
Kinderopvang Texel organiseert jaarlijks 
meerdere feesten. In de zomer worden er 
voor alle groepen een zomerfeest georga-
niseerd.

De BSO sluit de zomervakantie traditie-
getrouw af met een uitje. In december 
bezoekt de Sint de kinderopvang. Dan 
hebben we nog eind van het jaar de Disco 
voor de kinderen van de BSO.

Nieuwsbrief
Ongeveer zes keer per jaar krijgen alle 
ouders een nieuwsbrief via de mail.
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mogelijk door te werken met een hygiëne-
protocol, van het GGD. Volgens deze richt-
lijnen mag een kind met een (bepaalde)  
infectieziekte wel naar de groep. De be-
smetting vindt namelijk al plaats vóór het 
uitbreken van de ziekte. 

Voelt een kind zich goed en is het koortsvrij, 
dan kun een kind gewoon naar de opvang 
worden gebracht. We willen wel graag we-
ten welke ziekte het onder de leden heeft, 
zodat we extra hygiënemaatregelen kunnen 
treffen. 

Inenten
Is een kind niet ingeënt tegen Difterie, 
Kinkhoest, Tetanus, Poliomyelitis en Maze-
len, volgens de regels van het Consultatie-
bureau voor Zuigelingen en Kleuters? Dan 
ben je verplicht om dit door te geven aan   
Kinderopvang Texel.

Ziek

Wat is ´ziek´? Het is vaak moeilijk te bepa-
len wanneer een kind echt ziek is. Het ge-
beurt regelmatig dat een kind met lichte 
verhoging of een flinke verkoudheid toch 
prima naar de opvang kan. De volgende 
ziektesymptomen moet je bij het brengen 
van je kind altijd aan ons melden; je bent 
dat formeel zelfs verplicht:

• Braken
• Koorts
• Diarree
• Huiduitslag
• Hoofdluis

Als je kind ziek wordt op de groep of lang 
ontroostbaar is, dan bellen we de ouders di-
rect op met de vraag om het kind te komen 
halen. Kinderen die ziek zijn of intens ver-
drietig willen het allerliefst bij hun ouders 
zijn. 

Als een kind paracetamol nodig heeft, is het 
te ziek om bij ons te blijven. Dan bellen we 
de ouders op, met het verzoek om het kind 
te halen.

Het komt vaak voor dat kinderen zelfs met 
koorts of verhoging nog met een lach op 
hun gezicht bij ons aan  tafel zitten. We 
nemen contacht op om te overleggen wat 
voor stappen we gaan nemen. Het kind 
wordt dan in overleg opgehaald of blijft op 
de opvang. 

Thuisblijven bij ziekte
Wanneer een kind zich niet prettig voelt 
door bijvoorbeeld koorts en/of braken, dan 
kan het kind het beste lekker thuis blijven. Is 
er een besmettelijke ziekte in het spel? Dan 
informeren wij zo nodig andere ouders, om 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. 
Als een kind niet of later komt, geef dit dan 
zo snel mogelijk door. Als het door omstan-
digheden niet eerder lukt, dan: liefst uiterlijk 
op de opvangdag, voor 9.00 uur.

Besmettelijke infectieziekten
Ieder kind krijgt wel eens een veel voorko-
mende infectieziekte. Op plaatsen waar veel 
kinderen samen komen, zoals de kinderop-
vang, is de kans op zo’n ziekte iets groter. 
De kans op verspreiden houden we zo klein 

1. De originele verpakking van het 
 geneesmiddel moet voorzien zijn  
 van de volgende gegevens:
 •Naam van het geneesmiddel
 •Naam van het kind
 •Bijsluiter of duidelijke gebruiksaan 
   wijzing
 •Dosering
 •Periode van toediening
 •Houdbaarheidsdatum

2. Je moet de medicijnverklaring van  
 Kinderopvang Texel ondertekenen.  
 De leidsters hebben deze  voor 
 je klaar liggen.
3. Alle middelen zonder doktersvoor 
 schrift, bijvoorbeeld homeopathi- 
 sche middelen, geven we maximaal  
 twee weken.

Medicijnen geven
Gebruikt een kind medicijnen? Geef het 
dan zoveel mogelijk buiten de 
opvangtijden. Mocht dit niet moge-
lijk zijn, dan kunnen de leidsters het 
medicijn toedienen. Hier zijn regels 
voor:
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"KINDEREN VIEREN 

OOK BIJ DE 

OLMENHOEVE HUN 

VERJAARDAG "

Overige 
Informatie 

Kinderopvang Texel is gesloten op 
officiële feestdagen. Wij zijn gesloten op:

• Nieuwjaarsdag
• Tweede paasdag
• Koningsdag
• 5 mei: eens per 5 jaar: 2020, 2025, etc.
• Hemelvaartsdag
• Tweede pinksterdag
• Eerste en Tweede kerstdag
• 5 december: vanaf 16.30 uur
• 24 december: vanaf 16:00 uur
• Oudejaarsdag: vanaf 16:00 uur

Zomervakantie
Wij vragen je zo spoedig mogelijk en uiter-
lijk in juni om door te geven wanneer je kind 
vakantie bij ons komt vieren. 

Kinderopvang Texel stemt de eigen vakan-
tieplanning af op die van de ouders en de 
kinderen. 

Feestdagen, vakantie, privacy en verzekeringen. 
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ritme en dat respecteren we. Wij hebben 
ruime, aparte slaapkamers die aan de wet-
telijke eisen voldoen. Alle leidsters handelen 
volgens het ‘protocol slapende kinderen’. 
Kinderen die niet meer slapen, rusten even 
uit op een rustige plek buiten de slaapka-
mer.

Privacy
Wij behandelen gegevens vertrouwelijk. 
We verstrekken ze niet aan derden die 
niets met de opvang en een kind te maken 
hebben. Op de kinderdagverblijven kun-
nen foto's en videobeelden gemaakt wor-
den van uitjes of activiteiten. Ze zijn be-
stemd voor intern gebruik en voor ouders. 

Beeldmateriaal voor onze site, social media, 
folders en advertenties waar een kind op 
staat,  plaatsen we pas na  toestemming van 
ouders. Heb je bezwaar tegen fotograferen 
of filmen van je kind(eren), geef dit dan aan 
de groepsleiding door.

Verzekeringen en aansprakelijkheid
Ons kinderdagverblijf en haar werknemers 
zijn allemaal beroepsmatig WA-verzekerd. 
Deze aansprakelijkheidsverzekering is be-
perkt tot maximaal het schadebedrag waar-
voor onze aansprakelijkheidsverzekering 
dekking biedt. Voor de kinderen hebben wij 
een ongevallenverzekering afgesloten.

We zijn voorzichtig met de spullen van ieder 
kind. Toch kan er iets gebeuren met de tien-
tallen jassen, knuffels en schoenen. Je kunt 
Kinderopvang Texel niet aansprakelijk stel-
len voor zoekgeraakte eigendommen. 

Veiligheid en GGD
Jaarlijks verzorgt Kinderopvang Texel de in-
terne risico-inventarisatie. We kijken dan of 
we met elkaar de gezondheids-, veiligheids- 
en brandveiligheidseisen van het GGD vol-
doende naleven. Zijn er verbeterpunten? 
Dan maakt de leidinggevende van Kinder-
opvang Texel een actieplan. Wil je weten 
wat het resultaat is? De informatie ligt voor 
alle ouders ter inzage op het kantoor in Den 
Burg aan de keesomlaan. 

Daarnaast inspecteert de GGD 
jaarlijks beide locaties van 
Kinderopvang Texel.

We informeren de ouders over de uitkomst. 
De verslagen zijn te vinden op de GGD-site 
en liggen ter inzage in ons kantoor bij loca-
tie de Woelige Hoek (Keesomlaan).

Voorbereidingen en dagindeling
Bij 0 tot 4 jaar
Welke spullen geef ik mee? 
(voorzien van naam)
• Indien nodig knuffels of speen
• Reservekleding
• Reserve-ondergoed, vooral in de zin 
 delijkheidsperiode
• Indien nodig zuigelingenvoeding en  
 fles/ borstvoeding gekoeld 
 meegeven
• Speciale voeding i.v.m. een dieet of  
 allergie
 
Voor de rest is alles aanwezig bij de groe-
pen van Kinderopvang Texel. Van brood met 
gezond beleg tot vers fruit, drinken, luiers 

en verzorgingsproducten voor gevoelige 
kinderbillen.

Slapen en rusten
Op het kinderdagverblijf 
bieden we de kinderen 
die dat nog nodig heb-
ben een slaapuur aan. 

Ieder kind heeft zijn eigen 

"Vooral de allerjongsten 
hechten sterk aan een 
vertrouwd slaap-, speel- 
en eetritme. 

Baby's en hun ritme
Vooral de allerjongsten hechten sterk aan 
een vertrouwd slaap-, speel- en eetritme. 
Dat proberen wij bij Kinderopvang Texel 
zoveel mogelijk te respecteren. Twijfel 
niet om speciale wensen aan ons door te 
geven. 
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Ouderportaal en informatiebord
De leidsters houden samen met jullie in ons 
ouderportaal bij, wat de belevenissen van je 
kind zijn. Dit is in de vorm van een app. Tot 
de leeftijd van 1,5 jaar noteren wij over elke 
opvangdag iets in de app. Hierin staat bij-
voorbeeld hoeveel je kind heeft gedronken 
en hoe laat, wanneer heeft het geslapen en 
hoe lang. Maar ook: leuke belevenissen of 
het samen spelen met vriendjes en vriendin-
netjes noteren we. Naarmate de kinderen 
opgroeien van baby naar peuter, worden 
deze berichten minder frequent maar in ie-
der geval wekeliijks.

Hoe meer we weten over de interesses en 
belevingswereld van jouw kind, des te beter.
Daarom stellen we het op prijs als ouders 
geregeld hun ervaringen delen. 

Op het informatiebord in de gang staat de 
algemene informatie. Zoals: ‘Vandaag gin-
gen we eenden voeren’, ‘Joris vierde zijn 
verjaardag’ of  ‘We zijn begonnen met een 
nieuw thema’.

"DE LEIDSTERS HOUDEN 

SAMEN MET JULLIE IN ONS 

OUDERPORTAAL BIJ, WAT 

DE BELEVENISSEN VAN 

JE KIND ZIJN,  "
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Welke spullen geef ik mee?

• Reservekleding, naar eigen inzicht.
• Speciale voeding i.v.m. een 
 dieet of allergie.

Kinderopvang Texel zorgt voor de rest. 
Van brood met gezond beleg tot vers 
fruit, drinken, verzorgingsproducten en 
tussendoortjes. 

Zelf speelgoed meenemen naar de BSO-
heeft niet onze voorkeur, maar het mag wel. 
Wel moeten de kinderen dan delen met an-
dere kinderen. Ipad/tablets mag alleen tij-
dens de schoolvakanties/studiedagen. De 
leidsters bepalen of het verantwoord is of 
het kind ook met zijn eigen speelgoed kan 
spelen. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer 
speeltjes of andere spullen kwijt of bescha-
digd raken.

De schoolgaande kinderen komen na een 
dag basisschool bij ons. We halen hen op 

van het schoolplein. Wandelend of met de 
bakfiets of de BSO bus. Gaat uw kind op de 
fiets naar school? Geen probleem, alle kin-
deren met een eigen fiets rijden, met opval-
lende hesjes aan, met ons mee.

 

Rust
Na een drukke schooldag is het belangrijk 
dat kinderen tot rust kunnen komen op de 
BSO. Bij Kinderopvang Texel krijgen ze daar 
alle ruimte voor. De locatie zo ingericht dat 
kinderen zich even kunnen terugtrekken, als 
ze daar behoefte aan hebben. De groep 4 
tot 7 jaar bestaat uit maximaal 10 kinderen 
met één leidster, of maximaal 20 kinderen 
met twee leidsters. De groep van 8 tot 12 
jaar bestaat maximaal 12 kinderen met één 
leidster, of maximaal 24 kinderen met 2 leid-
sters.  

Uitstapjes en vervoer
Tijdens vakanties en op de vrij-van-school-
middagen gaan we vaak met de kinderen 
op stap. Bijvoorbeeld naar de speeltuin, de 
bibliotheek, het bos, een speelveld in de 
buurt, de bioscoop, het zwembad, Ecomare 
of een bezoek aan de (kaas)boerderij. Is het 
mooi weer en staat er een middag BSO op 
de kalender? Stop dan een bikini, handdoek 
en een set droge kleren in de tas. Dan kun-
nen de kinderen met water spelen of mee 
naar het strand. 

Wij zorgen dat er altijd voldoende leid-
sters zijn om de kinderen goed in de ga-
ten te houden. Heb je bezwaar tegen het 
bezoek aan een bepaalde plek? Zeg ons 
dat, dan noteren we dit. 

Onze leidsters werken tijdens uitstapjes 
volgens het landelijk protocol 'Ver-
voer tijdens uitstapjes'. Zo zijn we 
er zeker van dat we bij het ver-
voeren van je kinderen aan alle 
veiligheidseisen voldoen. Afhan-
kelijk van de afstand en moge-
lijkheden kiezen we voor de (bak)
fiets, een taxibus of eigen auto’s. 

Spelen met vriendjes
Het kan voorkomen dat je kind bij een 
vriendje of vriendinnetje wil spelen. Afspra-
ken met de ouders hierover leggen wij vast. 
Wil je dat ze te allen tijde meegaan naar de 
BSO? Dan respecteren wij dat. Mogen ze 
elders spelen? Dan bellen we je van tevo-
ren op om door te geven met wie je kind 
mee wil. Zo weet je altijd waar je kind is en 
bij wie.  Het lukt de leidsters niet altijd om 
dit ter plekke op het schoolplein te rege-
len, onze prioriteit ligt bij de kinderen. 
Graag ’s ochtends al afspreken 
en dit doorgeven aan de 
BSO.

BSO 
4 tot 12 jaar 
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Onze gegevens 

Locatie Olmenhoeve Drijverstraat
Drijverstraat 1a
1791 VC  Den Burg
0222-322088

Locatie Olmenhoeve De Woelige Hoek
Keesomlaan 13
1791 DA Den Burg
0222-365400

Oudercommissie: 
oudercommissie@kinderopvangtexel.nl

info@kinderopvangtexel.nl | www.kinderopvangtexel.nl


