
Dagindeling, openingstijden en werktijden pedagogisch medewerkers 
 
Voor kinderen is een goed dagritme belangrijk vandaar dat wij vaste tijden hanteren om te 
spelen, te eten, te slapen en te verschonen(natuurlijk wordt wanneer dit nodig is ook 
tussentijds verschoond of naar de wc gegaan) 
 
De “Kleine” Villa 
07.30 – 09.00 De kinderen worden gebracht. Begroeting, ouders geven eventuele 

bijzonderheden door aan de pedagogisch medewerkers. Na het uitzwaaien gaan 
we spelen met dat wat we leuk vinden. 

09.30  Samen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken. We praten en zingen  
 liedjes. 
10.00  De “grote” kinderen gaan naar de wc en de kleintjes worden verschoond. 

 Hierna gaan we meestal naar buiten. Bij slecht weer hebben we andere 
activiteiten zoals knutselen, zingen, dansen, kringspelletjes en andere spelletjes 

11.30 Samen opruimen, handen wassen en brood eten. 
12.00  Tandenpoetsen, verschonen en plassen, hierna gaan we slapen. 
13.00  Halen van kinderen die ’s ochtends zijn geweest en brengen van kinderen die ’s 

middags komen. 
13.15   De pedagogisch medewerker gaat met de “grote” kinderen die niet meer slapen 

lezen, een spelletje doen of buiten spelen. 
14.00 – 15.00 Kinderen uit bed. Verschonen, naar de wc, drinken en lekker spelen. 
15.00  Samen aan tafel om te drinken, yoghurt en/of vla met diksap, en een rijstwafel, 

peperkoek of soepstengel te eten. Hierna nog even lekker buiten spelen. 
16.30  Laatste verschoonronde. 
17.00 – 18.00 Kinderen worden opgehaald, pedagogisch medewerkers geven eventuele 

bijzonderheden door aan de ouders. 
 
Werktijden pedagogisch medewerkers: 
7.00 tot 13.00 uur Twee pedagogisch medewerkers 
7.30 tot 13.30 uur Eén of twee pedagogisch medewerkers (naar gelang de  
                                    drukte op de groepen) 
8.00 tot 14.00 uur  Eén of twee pedagogisch medewerkers (naar gelang de  
                                    drukte op de groepen) 
8.00 tot 18.00 uur Drie pedagogisch medewerkers deze zijn er de hele  

dag  
12.30 tot 18.30 uur Drie tot zes pedagogisch medewerkers (naar gelang de drukte op de 

groepen) 
 
Van half 8 tot 8 uur worden de kinderen opgevangen op groep 1. 
Om 8 uur gaan de pedagogisch medewerkers met de kinderen naar de eigen groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De “Grote” Villa 



07.30 - 09.00 De kinderen worden gebracht. Begroeting, ouders geven eventuele 
bijzonderheden door aan de pedagogisch medewerkers. Na het uitzwaaien gaan 
we in de speelzaal en verblijfsruimten spelen met dat wat we leuk vinden. 

09.30  Samen naar de verblijfsruimten om aan tafel  fruit te eten en wat te drinken. 
We praten en zingen liedjes. 

10.00   Verschonen en naar de wc. Hierna gaan we meestal naar buiten. Bij slecht weer 
hebben we andere activiteiten zoals knutselen, zingen, dansen, kringspelletjes 
en andere spelletjes.  

  Of lekker spelen in de gang of de speelruimte. 
11.30 Samen opruimen, handen wassen en brood eten. 
12.00  Tandenpoetsen, verschonen en plassen. Kinderen die erg moe zijn mogen 

rusten op de  bank of slapen op de “Kleine” Villa. 
13.00  Halen van kinderen die ’s ochtends zijn geweest en brengen van kinderen die ’s 

middags komen. 
13.15    De pedagogisch medewerker gaat met de kinderen lezen, een spelletje doen of 

buiten spelen.  
14.00 - 15.00 Verschonen, naar de wc. 
15.00  Samen aan tafel om te drinken, yoghurt en/of vla met diksap, en een rijstwafel, 

peperkoek of soepstengel te eten. Hierna nog even lekker buiten spelen. 
16.30  Laatste verschoonronde. 
17.00 - 18.00 Kinderen worden opgehaald, pedagogisch medewerkers geven eventuele 

bijzonderheden door aan de ouders  
 
Werktijden pedagogisch medewerkers: 
  7:30 tot 13.30 uur één of twee pedagogisch medewerkers 
  8:00 tot 18.00 uur één of twee pedagogisch medewerkers 
12:00 tot 18.00 uur  één of twee pedagogisch medewerkers 
 
Van half 8 tot 8 uur worden de kinderen opgevangen in de speelruimte. Vanaf 8 uur mogen ze 
ook spelen in de verblijfsruimten. 
 
 
 
 


