Kinderdagverblijf

Waar kinderen zich thuis voelen

Wie zijn wij?
FloreoKids is een maatschappelijk betrokken kinder
opvangorganisatie, in 1967 gestart als SKL met een
peuterspeelzaal. Nu biedt FloreoKids kinderopvang
in de vorm van vve-peuterspeelzalen, peuteropvang,
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
FloreoKids biedt ruimte waar kinderen zichzelf
kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Begeleid
door deskundige medewerkers. Daar zit onze
toegevoegde waarde. Ons zorgvuldig ontwikkelde
pedagogisch beleid biedt hiervoor een stevige basis.
Hierin komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen
omgaan en waarom wij dat zo doen.

Opvang op het kinderdagverblijf
Wij bieden dagopvang voor 0 tot 4-jarigen op verschil
lende locaties. Iedere locatie heeft zijn eigen identiteit.
Kies de opvang die bij u past:
• Reguliere dagopvang (7.30 - 18.30 uur)
• Verlengde dagopvang (7.00 - 19.00 uur)
• Flexibele opvang (opvang op wisselende dagen)

Groepsindeling
In een horizontale groep zitten kinderen in een babygroep (vanaf 6 weken tot ongeveer 2 jaar) of een peutergroep (ongeveer 2 tot 4 jaar). In de babygroep zitten
maximaal 9-12 kinderen met 2-3 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. In de peutergroep zitten 14-16
kinderen en 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Verticale groepen bestaan uit kinderen van 6 weken
tot 4 jaar. Bij een groepsgrootte van 12 of 16 kinderen
vangen 2 of 3 gediplomeerde medewerkers de
kinderen op. Alle groepen krijgen regelmatig hulp
van vaste stagiaires.

Dagritme
Regelmaat geeft houvast aan kinderen. Maar ieder
kind is anders. Daarom bieden wij een dagprogramma
met ruimte voor individuele verschillen. De mate
waarin verschilt per leeftijd. Bij baby’s sluiten we
zoveel mogelijk aan op het ritme van thuis en
de mogelijkheden van de groep. Pedagogisch
medewerkers gaan soepel om met het dagritme.
Kinderen mogen tijdens het vrij spel even wegdromen
of in slaap vallen als ze moe zijn. Ze krijgen de tijd om
bij overgangen even hun spel af te maken.

3+ Activiteiten
Voor kinderen vanaf 3 jaar organiseren we 3+ activi
teiten. Een uitdagender spelaanbod draagt positief bij
aan hun ontwikkeling.

Pedagogiek
Bij FloreoKids werken we volgens een pedagogisch
beleidsplan en specifieke werkplannen per locatie.
Hierin komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen
omgaan en waarom wij dat zo doen. Het beleid is
gebaseerd op onze visie op de ontwikkeling en
opvoeding van kinderen. Sensomotorische
ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke
plaats in.

Bij mooi weer spelen we zoveel mogelijk buiten.
We werken veel met thema’s zoals de seizoenen, feestdagen of dieren.

Vraag naar ons pedagogisch beleid. We vertellen u er graag meer over.
Een extra dag of een dagje ruilen? Dat kan in afstemming met de groepsleiding.

De zintuigen (senso) en de motoriek (motorisch)
van een kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Alle prikkels die via de zintuigen binnenkomen,
wekken een motorische reactie op. De sensomotor
ische ontwikkeling vormt de basis voor de algehele
ontwikkeling. Hoe kinderen zich emotioneel
ontwikkelen, op welke manier ze kennis opdoen,
hoe hun sociale en mentale ontwikkeling verloopt.
Over de wijze waarop we de ontwikkeling van
kinderen stimuleren kunt u lezen in ons pedagogisch
beleidsplan.

Ouderportaal
FloreoKids beschikt over een digitaal ouderportaal.
Hierin kunt u foto’s van uw kind bekijken die op de
groep gemaakt worden. Vaak staan er al foto’s op
vóórdat u uw kind komt halen, die u heel gemakkelijk
kunt zien via een app op uw smartphone.
Ook kunt u berichten versturen en ontvangt u
nieuwtjes van de locatie en organisatie. Heeft u een
keer een extra dag nodig of wilt u een dagje ruilen?
U regelt het eenvoudig in de app.

Plaatsing
Een maand voordat uw kind bij ons komt, plannen
we een kennismakingsgesprek met u op locatie. We
nemen onderwerpen als slapen, eten, een eventueel
dieet of allergie door en schrijven belangrijke
telefoonnummers op. Ook maken we afspraken over
de wenperiode die ingaat vanaf de startdatum van de
opvang.

Meer informatie?
Kijk op www.floreokids.nl voor meer informatie over
onze verschillende locaties. Uiteraard bent u ook van
harte welkom om een kijkje te nemen. U maakt
hiervoor een afspraak via 071 - 581 7777.
U kunt ons ook mailen op info@floreokids.nl

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via onze website of u
maakt gebruik van ons inschrijfformulier in het
informatiepakket. Als u zwanger bent kunt u zich al
inschrijven vanaf twee maanden zwangerschap.

Huisregels
Kinderen die ziek zijn kunnen andere kinderen
besmetten en hebben extra aandacht nodig. Als uw
kind ziek wordt op het dagverblijf, dan vragen wij u uw
kind op te halen. Dit en andere afspraken leest u terug
in onze huisregels en procedures op onze website.
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