Wat wii uw kind bieden ...
De jongstekinderenbrengende dag door met de
vertrouwdegezichtenvan de andere kinderenen
de gastouder.Dreumesenen peuterskrijgende
mogelijkheidop ontdekkingstocht
te gaan.Zij
kunnenkiezenuit een aanbodaan activiteiten.
Het
aantalkinderenis aÍgestemdop de leeftijdvan de
kinderenen voldoet aan de wettelijkeeisen.
Bij de gastouderzittenbaby's,dreumessenen
peutersvan nul tot vier jaar bij elkaar.

Gastouderopvang
de TroetelbereR:
Een vertrouwdeplek voor uw kind: dat bieden wij bij
Kinderopvang De Troetelberen.Een plek waar uw kind
zich welkom voelt,waar hij of zij mag zijn wie hij of zij is.
Want een kind is een rijk en krachtigwezen dat, hoe jong
ook, al heelveeldingenwil en kan. Daarhebbenwij
aandachtvoor. De gastouderstimuleerthet kind en
begeleidhet op zijnontdekkingstocht.
Spelenmet anderekinderenin een huiselijkeomgeving,
samennaarde speeltuin,de kinderboerderij,
de markt,
samen een spelletjedoen en als je een keeÍtjeniet zo
lekkerbent gezelligop de bank,luisterennaareen
verhaaltje.Zo ziet een dag bij een gastouderer uit voor
uw kind(eren).Het is net als thuis.

Een kind mag zijn wie het is:
uitgelatenof rustig,vrolijk
of soms ook wel eensverdrietig.

Kinderopvangde Troetelberen
De Zevenhoeven36C
1963SG Heemskerk
Website:http://sites.
google.com/site/
kinderopvangdetroetelberen/home
Tel;0251-240106

De Gastouder
Naastrust, reinheiden regelmaatheeft
de gastouderaandachtvoor respect,
ruimte,reflectieen resultaat.
Respectvoor het kind, aandachtvoor de
inrichtingvan de ruimteen voortdurend
nadenkenover het pedagogischbeleiden
verbeteringvan de kwaliteit,met als
resultaattevredenkinderenen ouders/
verzorgers.
Respectvoor een kind wil voor de gastouder
zeggen dat het kind mag zijn wie hij of zij is.
Snelmet het één, misschienietslangzamer
met het ander. Uitgelatenof juist rustiger.
Vrolijk,maarsoms ook wel eensverdrietig.
En soms heefteen kind gewoon
zin om ruziete maken.
De gastouderwil kinderenop alle
Ontwikkelingsgebieden
stimuleren
:
motorisch.emotioneelen intellectueel.
De kinderenkunnenbuitenrennen,draven
en fietsen.Maarook kunnenze kleien,
verven,plakken,verkledenen muziekmaken
om de creatieveen zintuiglijke
ontwikkeling
te prikkelen.Alle kinderenhoudenvan
voorlezenen liedjeszingen,van rijmpjes
en kringgesprekjes.
Dezesteedsterugkomende
rituelenspeleneen belangrijke
rol in het dagelijkseprogrammavan de gastouder,
omdat ze erg belangrijkzijn voor een goede
taalontwikkeling.
Tekenen,kleurenen
puzzelenzorgenvoor de ontwikkeling
van de fijne motoriek.

Het gastgezin
Eengastouderheeftde zorgvoor maximaalvijÍ
kinderenin de leeftijdvan0 tot 4 jaar.Alsde
jongerzijndan4 jaarmogener
kinderenallemaal
nietmeerdan5 kinderentegelijkertijd
aanwezig
zijn,inclusieÍde eigenkinderenvande gastouder
tot 4 jaar.Datzijn de wettelijkevoorschriften.
vanhenkomenslechtsééndag per
Sommigen
week,anderenmeerdere
dagen.Ditgebeurt
allemaalin nauwoverlegtussenoudersen
gastouders.
Kleinschalig
de Troetelberen
De gastoudervan Kinderopvang
opvangbij de gastouder
thuis.
biedkleinschalige
delende zorgvooren (de)
Oudersen gastouders
opvoedingvanuw kind(eren).
Partnersin opvoeding
dat
Eenvertrouwdeplekvoor u als ouder/verzorger:
biedenwij.U kuntvande gastouderop aan,van
Want
haardeskundigheid
en haarbeschikbaarheid.
nietalleenuw kindmoetzichprettigbijde
gastouder
voelen,maaru ook.Pasdan kuntu met
eengerusthartaan hetwerk.De gastouderis
zichbewustvande gezamenlijke
verantwoordelijkheid,
de gastouder
voeltzich
partnerin de opvoedingen vezorgingvanuw kind
(eren).Daaromhechtzij grotewaardeaangoede
en wederzijdse
betrokkenheid.
communicatie

dat gun je ieder kind

DeTroetelberen

ÏeLo2st-240106
Contact met ouders/verzorgersis van groot belang
Ouders/vezorgers
delende opvoedingmetde
gastoudervan het kinderdagverblijf.
Datvraagtdus om
betrokkenheid
en overleg.Datoverlegvindtplaatsop
bij hetdagelijkse
brengenen
verschillende
momenten,
is eenplekwaaru een
halen.Hetgastouderverblijf
luisterend
oorvindt,waarde gastouderenthousiast
verteltoverde leukemomentenvan de dag,waar
wensen.Zo doetde
ruimteis vooruw persoonlijke
gastouderhaarbestom voor het kindde overgangvan
morgenszo goed
thuisnaarhetgastouderverblijÍ's
kunnen
mogelijkte latenverlopen.Ouders/vezorgers
rol bij spelen.
daarook eenbelangrijke
Gastouderopvangde Troetelberen
de Troetelberen
De gastoudervan Kinderopvang
5 kinderenin de
verzorgtde opvangvoormaximaal
leeftijdvan 0 tot 4 jaar.
zijn:
De dagenwaaropde opvangkan plaatsvinden

is
De gastoudervan Kinderopvang
de Troetelberen
door de overheiderkenden dat geeftoudersde
zekerheid
dat hunkindin goedehandenis.
ls opgenomen
in
Kinderopvang
de Troetelberen,
Kinderopvang,
onder
hetLandelijkRegister
Registratienummer
178651138

Maandag van8.00uurt/m 18.00uur
Dinsdag van8.00uurVm 18.00uur
Donderdagvan8.00uurVm 18.00uur
Tenzijer andereaÍsprakenwordengemaakt.
LETOP:
vrij,u kuntvrijblijvend
Er komenopvangplaatsen
beschikbaarheid
van
inÍormeren
naarde eventuele
op de maandag,
dinsdagen
opvangplaatsen
donderdag. fl-e|.nr.0251-240106)

de Troetelberen.
Wiltu meerinÍormatie,of wilt u contactmet de Gastoudervan Kinderopvang
.
Stuurtu dan eenE-mailnaarkinderopvangdetroetelberen@casema.nl
naarde eventuele
ook bellen,en geheelvrijblijvend
informeren
U kuntons natuurlijk
beschikbaarheid
vanopvangplaatsen
op de maandag,
0251-240106
dinsdagen donderdag.Daartoekuntu bellennaarhetinformatienummer:

