Welkom bij peuterspeelgroep Dikkertje Dap
Praktische informatie over Dikkertje Dap in één oogopslag

Naam: Peuterspeelgroep Dikkertje Dap
Adres: Willem Lodewijkstraat 21
E-mail: dikkertjedap@rzijn.nu
Telefoonnummer:0599-236291
Leidinggevende: Felicia Luijten
Tel: 06--51812513/ e-mail : f.luijten@rzijn.nu
Kantoor:
Tel: 0599-582417/ e-mail /info@rzijn.nu
Website: www.rzijn.nu
Openingstijden peuteropvang:
Dikkertje Dap is op maandag en donderdag
geopend van 8.00 tot 12.00 uur.
Haal- en brengtijden:
Omwille van de rust op de groep hebben wij vaste
haal- en brengtijden, deze zijn als volgt:
Brengen tussen 8.00 en 8.30.
Halen tussen 11.45 en 12.00 of in overleg.
Sluitingsdagen:
Op
officiële
feestdagen
en
in
de
basisschoolvakanties is Dikkertje Dap gesloten.
Voor actuele data verwijzen we naar de website van
de gemeente Westerwolde.
De oudercommissie:
E-mail: ocdikkertjedap@rzijn.nu
Groepen, leeftijdsopbouw en beroepskracht/kind
ratio (BKR):
Groepsgrootte: De maximale groepsgrootte van
Dikkertje Dap is 8 kinderen.
BKR: Er werkt 1 pedagogisch medewerker op 8
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Afspraken en huisregels:
Voor de veiligheid van de kinderen hebben wij voor
u en ons hieronder de afspraken op een rij gezet:
-U als ouder en wij als pedagogisch medewerkers
dragen de verantwoordelijkheid voor de kinderen
letterlijk aan elkaar over bij het halen en brengen.

-Hekjes en deuren worden door u en ons
dichtgedaan zodat kinderen niet ongezien weg
kunnen lopen.
-Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald
wilt u dit dan aan ons doorgeven.
-Wilt u als uw kind niet komt het aan ons
doorgeven? Dit kan telefonisch en alleen
rechtstreeks bij Dikkertje Dap.
-Rzijn is niet verantwoordelijk voor het zoekraken
en stukgaan van meegebracht speelgoed, tablets,
kleding, brillen e.d.
-Wij nemen contact met u op wanneer uw kind zich
niet lekker voelt of koorts heeft.
-Wilt u ons op de hoogte brengen als uw kind ziek is
of als het hoofdluis heeft.
-Wilt u er voor zorgen dat er altijd iemand
bereikbaar is in geval van nood en dat de
telefoonnummers kloppen.
-Ouders tekenen voor het toedienen voor
medicatie.
-Binnen en in de nabijheid van onze locaties wordt
niet gerookt.
-Op onze locaties mag niet gefotografeerd worden
Traktatiebeleid:
Wilt u zoveel mogelijk ‘gezonde’ traktaties meegeven?
Voor tips: https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-

kind-en-ik/dreumes-en-peuter/kindertraktaties-13jaar.aspx
Uitstapjes:
Bij uitstapjes wordt u van te voren op de hoogte
gesteld door de pedagogisch medewerker.
Dagindeling:
Bij binnenkomst is er vrij spel tot 9.30 uur Daarna
gaan we in de kring en krijgen de kinderen drinken
en fruit. Nadat kinderen worden verschoond of naar
de wc gaan is er een activiteit aan de hand van een
Piramide thema en/ of gaan we naar buiten.

Kinderopvang Kiwi staat voor veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen gaat ook over de vraag hoe we met
persoonsgegevens omgaan. U kunt ons Privacy Beleid downloaden via onze website. Een exemplaar van ons beleid wordt op eerste
verzoek kosteloos toegezonden.
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Achterwacht en 4- ogen principe:
De locatiehoofden zijn achterwacht en het 4- ogen
principe is gewaarborgd doordat er een
pedagogisch medewerkster met een vrijwilliger
werkt. De groep bevindt zich naast de school.
Samenwerking:
Dikkertje Dap is gevestigd naast de Willem
Lodewijkschool. Er is regelmatig onderling overleg
en
er
worden
gezamenlijke
activiteiten
ondernomen.
Voor meer informatie verwijzen we naar het
Pedagogisch Beleid van KiWi, het Beleid Veiligheid &
Gezondheid van KiWi en het informatieboek. Deze zijn
op te vragen bij het locatiehoofd.

Kinderopvang Kiwi staat voor veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen gaat ook over de vraag hoe we met
persoonsgegevens omgaan. U kunt ons Privacy Beleid downloaden via onze website. Een exemplaar van ons beleid wordt op eerste
verzoek kosteloos toegezonden.
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