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Hier staan wij voor
Het kind staat centraal, ieder kind is uniek en mag zich op zijn eigen manier ontwikkelen. Noppie
Kinderopvang biedt kinderen een prettige en vertrouwde plek in een huiselijke omgeving, om geheel
verzorgd en veilig de wereld te verkennen. Het gaat er om dat de kinderen zich prettig voelen en zichzelf
kunnen zijn, zodat ze zich vanuit een solide basis kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige mensen met
zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en hun omgeving.

Pedagogiek
Onze kinderopvang heeft raakvlakken met de antroposofische kijk op de ontwikkeling van het jonge kind.
Het jonge kind ontwikkelt en leert spelenderwijs. Een kind mag bij Noppie Kinderopvang zich ontwikkelen in
zijn/haar eigen tempo. Bij elke keuze die wij maken als kinderopvang staat het kind centraal, ongeacht de
situatie.
Voor meer info zie het pedagogisch beleidsplan op onze website. Zie onderstaand de link.
http://noppie-kinderopvang.nl/over-noppie

Openingstijden
Noppie Kinderopvang opent de deur voor u vanaf 08.00 uur. Om 18.00 uur trekken wij de deur weer achter
ons dicht. Dit betekent dat we de ouders/verzorgers vragen om de kinderen ruim voor 18.00 uur op te halen,
zodat wij nog tijd hebben voor een overdracht.
Omdat wij om 09.00 uur de dag willen beginnen met de kinderen verzoeken wij de ouders/verzorgers om op
tijd te zijn s’ochtends zodat uw kind rustig binnen kan komen, afscheid kan nemen van u als ouder/verzorger
en nog wat kan spelen voordat onze dag begint.
Noppie Kinderopvang is het hele jaar geopend, met uitzondering van onderstaande feestdagen en de dagen
tussen Kerst en Nieuwjaar.
Nieuwjaarsdag
Carnavals maandag en dinsdag
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Kerst

Studiedagen
We hebben twee keer per jaar een studiedag, deze worden in het begin van het jaar vastgelegd.
De studiedagen worden gebruikt om samen met het team te verdiepen, zo kunnen we investeren in kwaliteit.

Indeling van de dag
Tussen 8.00 en 9.00 uur worden de kinderen gebracht. Wij openen de dag om 9.00 uur aan tafel met een
liedje voor de kinderen, drinken sap en water en eten seizoensfruit. Een belangrijk moment waarin wij samen
de dag starten met aandacht voor elkaar.
Wij zingen liedjes en doen versjes samen aansluitend op het seizoen.
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Om 10.00 uur maken wij ons klaar om op stap te gaan met de bakfiets. De leidsters kijken wat voor die dag
een geschikt uitje is. Wanneer we buiten zijn spelen we in op de belevingswereld van het jonge kind.
Rond 11.30 zijn we weer terug voor de lunch, tenzij we besluiten met mooi weer ergens buiten te picknicken.
Samen eten we ons vers gebakken brood dat door de kinderen zelf bereid is die ochtend, samen met een
glaasje melk of water.
Om 12.30 uur gaat iedereen naar bed, behalve de kinderen die ouder zijn dan 3,5 jaar.
We hebben een bedritueel waarbij de kinderen neuriënd verschoond worden, de voetjes gemasseerd
worden met een kalmerende olie, wanneer ze in bed liggen zingen we nog een lied voor ze terwijl we de
kinderen instoppen.
Rond 15.00 uur zijn de kinderen wakker en we gaan om 15.30 uur aan tafel voor een glaasje sap en/of water
en eten we een koekje met een stukje fruit.
Daarna is er ruimte voor een activiteit of vrij spel. De leidsters kijken wat er op dat moment het beste past.
Rond 16.45 sluiten we de dag samen af met een bijpassend liedje.
Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de kinderen weer opgehaald en is er aandacht voor jullie, de ouders/
verzorgers.

Vestiging
Noppie Kinderopvang is gelegen op de Voltastraat 40a in Maastricht waar een oude bakkerij is omgevormd
tot een huiselijke kinderopvang. De ruimtes zijn ingericht met natuurlijke materiaal waarbij is gekeken om
een omhullende en rustig sfeer uit te dragen.
We beschikken over drie slaapvertrekken. In twee slaapkamers staan vijf bedjes en in één slaapkamer twee
bedjes en een wiegje voor de allerkleinste.
De woonruimte en de keuken zijn open waardoor de kinderen de mogelijkheid hebben om s’ochtends te
helpen met de bereiding van het brood.
Er is een omsloten tuin aan de achterzijde waar we in de zomer lekker buiten kunnen eten en spelen.

Uurtarief en Facturatie
Het uurtarief bedraagt €8,56 per uur dit is inclusief het gebruik van luiers, biologische voeding en natuurlijke
huidproducten.
De flesvoeding is niet inbegrepen en moet door de ouders zelf mee genomen worden. Wanneer een kind
door zijn allergiéen ander eten moet eten dient dit door de ouders mee genomen te worden.
Eventuele allergieën altijd door geven aan de leidsters.
Er wordt een maand vooruit gefactureerd. Het bedrag is een vast maand bedrag berekend over 51 weken
opvang per jaar.
Bij de eerste betaling worden inschrijfkosten (€37,50) in rekening gebracht. De opzegtermijn bedraagt 2
maanden.
De uurprijs x 10 (uur) x het aantal dagen x 51 (weken) delen door 12 (maanden)
2 dagen opvang €727,60
3 dagen opvang €1.091,40
4 dagen opvang €1.455,20

Opzegtermijn
Noppie Kinderopvang hanteert een opzegtermijn van 2 kalendermaanden voor het beëindigen van het
contract.
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Groepsindeling
We werken met een verticale groep van maximaal 12 kinderen per dag in de leeftijd van 3 maanden tot 4
jaar, waarvan maximaal een baby (tot 1 jaar).

Maximaal 1 baby per dag
Bij Noppie Kinderopvang vangen we maximaal 1 baby per dag op. Dit doen we omdat wij van mening zijn
dat we dan alleen de aandacht kunnen geven die voor ons goed voelt. Dit zorgt er voor dat we minder snel
een plekje vrij hebben voor een baby (tot één jaar).

Minimaal 2 dagen opvang per week
Om je kind thuis te laten voelen en goed in het ritme en de structuur van de opvang mee te gaan, is 2 dagen
opvang minimaal. Er kan beter een band opgebouwd worden tussen je kind en de leidsters.

Medewerkers
Dit is het allerbelangrijkste, maar tevens de grootste uitdaging van Noppie Kinderopvang, namelijk het
vinden van de juiste mensen die het concept van Noppie Kinderopvang kunnen uitdragen, of beter gezegd,
in zichzelf kunnen vinden en ontdekken. Dit moet door je aderen stromen. Het naar buiten gaan, zin in de
dag hebben en met die energie de kinderen meenemen op een avontuur. Om echt in contact met het kind te
kunnen komen moet je je kwetsbaar op durven stellen en je willen ontwikkelen om echt in contact met het
kind te kunnen komen. Wij doen ons uiterste best om onze leidsters vast te kunnen houden door een fijne
werkomgeving te creëren waar iedereen zich kan ontwikkelen. Op onze site kunt u zien welke leidsters er bij
Noppie Kinderopvang werken.

Open houding tussen medewerkers en ouders/verzorgers
Bij Noppie Kinderopvang verwachten wij een open houding van onze leidsters naar de ouders/verzorgers en
dat ze zicht direct uiten over positieve, maar ook negatieve zaken. Dit betekent dat wij de ouders/verzorgers
vragen hetzelfde te doen. Als er iets in de lucht hangt, zullen wij het willen bespreken. Wij hebben
vertrouwen in een goede samenwerking door de dingen naar elkaar uit te spreken. Wij staan altijd open voor
kritiek en kijken naar oplossingen.

Plekje verkrijgen
Bij Noppie Kinderopvang hebben we over het algemeen een wachtlijst. Via onze website kan je je inschrijven
op de wachtlijst. Zodra er zicht is op een plekje, krijgt iedereen van de wachtlijst een bericht of ze nog
geïnteresseerd zijn. Afhankelijk van de opvangdagen, leeftijd van uw kind en de startdatum, krijgt de hoogst
op de wachtlijst het plekje. Het is voor ons lastig aan te geven wanneer precies er plek zal zijn.

Kennismaking
Uiteraard kan je een kijkje komen nemen bij Noppie Kinderopvang. Mail voor een kennismaking naar
info@noppie-kinderopvang.nl

Het wennen en de eerste dag
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In overleg komt je kind de eerste dag een halve dag of een hele dag.
Een week van tevoren zal de mentor met een van de ouders/verzorgers bellen om het ritme door te spreken.
De eerste dag zullen de ouders/verzorgers en het kind opgevangen worden door de mentor van het kind. Zij
zal jullie wegwijs maken en er is ruimte voor vragen.
Let er op dat jullie de eerste dag ruim op tijd zijn het liefst voor 8.30 uur, dan is er voldoende rust en ruimte
om informatie uit te wisselen en het kind kan rustig wennen.
Tijdens de eerste dag kan de ouder/verzorger tussen 13.00 - 14.00 uur naar de locatie bellen om te
informeren hoe de dag verloopt.

Informatie uitwisselen
Elk kind heeft zijn eigen mentor. Deze wordt vooraf kenbaar gemaakt bij de ouders/verzorgers.
Het breng en haal moment is een moment om informatie uit te wisselen. Daarnaast heeft elk kind een
schriftje waar elke dag in wordt geschreven wat we die dag gedaan hebben.
In de groepsapp worden op het einde van de dag een aantal foto’s geplaatst zodat je als ouder/verzorger
ook een beeld krijgt van wat wij gedaan hebben.
Elk kwartaal wordt er een nieuwsbrief gemaild met nieuws en weetjes over Noppie en de kinderen.
De mentor heeft een eindgesprek met 6 maanden, 1 1/2 jaar, 3 jaar en wanneer het kind bijna naar school
gaat.

Naam op persoonlijke spullen
Om kwijtraken van spullen te voorkomen verzoeken wij u om alle spullen van uw kind van naam of merkje te
voorzien.
Tip: Op www.goed-gemerkt.nl kunt u eenvoudig verschillende soorten labels bestellen.

Brengen en halen
Het brengen en halen zijn belangrijke momenten van contact tussen ouders en leidsters. Het geeft ouders/
verzorgers en leidsters de gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en het stellen en beantwoorden van
vragen aangaande het kind. De leidster is er verantwoordelijk voor dat deze informatie wordt verspreidt
onder haar collega’s zodat alle leidsters goed geïnformeerd zijn. Elk kind beschikt over een eigen mandje
waar allerlei persoonlijke spulletjes van het kind in kunnen worden opgeborgen. In dit mandje kunnen naast
spenen of knuffels ook door de leidsters knutselwerkjes of traktaties worden gestopt.
De leidsters geven de kinderen nadat zij zijn overgedragen door de ouders/verzorgers en het uitzwaaien,
een plekje in de groep. Voor sommige kinderen kan afscheid moeilijk zijn. Belangrijk hierbij is dat de ouders/
verzorgers het afscheid kort houden. De leidster zal het kind troosten omdat zij begrijpt dat het kind
verdrietig is. Van belang is dat het afscheid nemen niet ongemerkt gebeurt.
Bij het ophalen vertelt de leidster aan de ouder/verzorger hoe de dag verlopen is en beantwoordt eventuele
vragen van de ouder/verzorger. De spullen die mee naar huis moeten liggen klaar in het mandje.

Buiten slapen
In Scandinavische landen is het al heel lang gebruikelijk dat kinderen buiten slapen.
In Finland is onderzoek gedaan naar de ervaringen met buiten slapen. De resultaten van dit onderzoek zijn,
dat de kinderen beter en langer slapen, ze zouden fitter zijn en beter eten.
De frisse buitenlucht zou voor meer weerstand zorgen door een grotere opname van vitamine D. Kinderen
die vaak verkouden zijn en last hebben van luchtweginfecties en/of allergie n zouden hierbij gebaat kunnen
zijn.
Ook in het noorden van Nederland sliepen de kinderen in het begin van de vorige eeuw vaak buiten.
Kou is niet erg, daar worden de kinderen op gekleed: een dikke slaapzak en/ of deken naarmate de

ë
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temperatuur lager is. Bij vorst krijgen de kinderen wanten aan en een muts op. Ook kunnen we gebruik
maken van een speciale buitenslaapzak.
Bij dichte mist slapen de kinderen niet buiten. Door de lage luchtdruk is er een verhoogde kans op
luchtvervuiling en dit zou schadelijk kunnen zijn voor de luchtwegen en de longen.
Momenteel zijn er steeds meer kinderdagverblijven, die de mogelijkheid bieden om kinderen buiten te laten
slapen. Ook “Noppie Kinderopvang” heeft besloten deze mogelijkheid aan te bieden. Wij hebben hiervoor
speciale veilige buitenbedjes aangeschaft, die voldoen aan de wettelijke normen, genaamd lutje potje.
Een Lutje Potje ofwel babyhuisje is een huisje waar een baby of dreumes buiten veilig in kan slapen. Het
voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen voor bedden in de kinderopvang. Het is afgesloten, zodat kinderen
er in hun slaap niet uit kunnen rollen. Aan de voorkant is het Lutje Potje voorzien van horregaas, zodat er
geen muggen, vliegen of andere insecten bij het kind kunnen komen. Ook beschermt het Lutje Potje het kind
tegen de felle zon, wind en regen. Een Lutje Potje is namelijk wit en blauw van kleur. Wit is
hygi nisch schoon en trekt weinig warmte aan en op de kleur blauw komen de minste insecten af.
De Lutje Potjes worden jaarlijks gecontroleerd en/of vervangen.
De ouders dienen een toestemming te geven voor het wel of niet buiten slapen.

Zindelijkheid
De dag dat een kind bezig gaat met zindelijkheid, is een dag waar veel ouders naar uitkijken. Het is een zeer
bijzondere en ingrijpende gebeurtenis in het leven van zowel een kind als zijn/haar ouder/verzorger.
De vraag wanneer kinderen zindelijk kunnen worden krijgen wij veelvuldig te horen van ouders/verzorgers.
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Net als met alle andere ontwikkelingen die een kind
doormaakt, spelen veel factoren een rol. Vanaf 2,5 jaar zou een kind klaar kunnen zijn om te beginnen met
de zindelijkheid. Uiteraard willen we hierin ondersteunen als kinderopvang. Daarom is het fijn om hier samen
met de ouders/verzorgers over te praten en te kijken hoe we het proces aanpakken.
Om te voorkomen dat het een lang proces wordt vragen we van de ouders/verzorgers aandacht voor een
aantal zaken.
- het begin is thuis;
- kinderen gaan thuis ook op de wc (aangezien wij niet met potjes werken);
- het kind gaat minimaal een maand naar de wc thuis en doet daar af en toe een plasje.
We hebben deze uitgangspunten om te voorkomen dat het een lang en demotiverend proces wordt voor het
kind, de ouder/verzorger en de leidsters. In de tussentijd wordt er met de mentor overlegd.

Verjaardagen en feesten
Wanneer een kind jarig is, wordt er een kroon gemaakt die het kind de hele dag op mag. We bakken samen
wat lekkers wat we na het slapen opeten. De hele dag wordt er gezongen en de verjaardagskaars gaat aan.
Zo maken we er samen een speciale dag van voor het jarige kind.
Het is dus niet nodig voor de kinderen om uit te delen aangezien we dit zelf doen.
De jaarfeesten zijn vervlochten in het jaarritme, het geeft innerlijke houvast aan de kinderen. Er komen hier
mooie thema’s in naar voren zoals licht, moed, warmte en omhulling.
De jaarfeesten die we vieren zijn:
- Nieuwjaarsdag 1 januari
- Drie koningen 6 januari
- Maria Lichtmis 2 februari
- Carnaval
- Pasen
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Pinksteren
Sint Jansfeest 24 juni
Sint Michael 29 september
Sint Maarten 11 november
Advent 4 zondagen voorafgaand aan Kerst
Sint Nicolaas 5 december
Sint Lucia 13 december
Kerstmis 25 en 26 december

Kleding
Warmte is een belangrijk goed voor het jonge kind.
Wanneer het kind goed warm gekleed is kan het zijn energie gebruiken aan zijn ontwikkeling, wanneer dit
niet het geval is moet verbruikt het kind zijn energie om zich op te warmen.
We zien hier hoe belangrijk het is om het kind goed te kleden met de juiste materialen, laagjes en dikte.
Aangezien wij ook nog eens naar buiten gaan met de kinderen moet hier extra aandacht aan worden
gegeven.
Wij zetten de verwarming maximaal op 19,5 graden bij Noppie. Zo zal het kind niet overhit raken tijdens zijn
spel. Houd hier rekening mee.
We vragen dan ook aan de ouders/verzorgers het volgende:
- slofjes voor binnen, ook voor de baby’s
- een (liefst van wol) vestje voor in het mandje
- een zonnehoedje voor in de zomer
- voor de regen een regenbroek en jas, hiervoor is een vissersbroek fijn die kunnen we over de kleding aan
trekken.
- in de winter een dikke liefst waterdichte jas met capuchon, muts, handschoenen en sjaal.
- wanneer de temperaturen echt dalen sneeuwpakjes.
- regenlaarsjes voor de lente en zomer en voor in de winter snowboots
Label de kleding van de kinderen om te voorkomen dat kleding verwisseld wordt.
Zo weten de leidsters wat van welk kindje is.
Mocht je als ouder/verzorger twijfelen of de kleding wel geschikt is vraag dan een leidster voor advies.

Vakanties doorgeven aan Noppie
Op alle nationale feestdagen is Noppie Kinderopvang gesloten. Gaat u zelf op vakantie geef dit dan
tenminste 1 maand van te voren door per mail aan voltastraat@noppie-kinderopvang.nl

Afwezigheid van uw kind
Wij worden graag vóór 9.00 uur telefonisch op de hoogte gebracht dat uw kind niet komt. Wordt een kind
door een ander dan een van de ouders opgehaald, of op een ander tijdstip gehaald of gebracht, dan horen
de pedagogisch medewerkers dit ook graag vooraf.

Ziekte op te vangen kind
Als een kind ziek is, mag het niet naar de kinderopvang komen. Bij ziekte van het op te vangen
kind stelt de ouder de kinderopvang daarvan in kennis, vóór aanvang van de opvang van de dag
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waarop de opvang is gewenst. Is er twijfel, dan kan in overleg met de kinderopvang worden
bepaald of de opvang door kan gaan. Het advies van de kinderopvang is bindend. Indien geen
gebruik wordt gemaakt van de opvang blijft de verplichting bestaan het honorarium door te betalen.
Wordt een kind ziek op het dagverblijf, dan laten wij dat weten aan de ouders. Zo nodig zal een
ouder het zieke kind ophalen. Voor het bepalen of een kind ziek is, hebben wij een ziekteprotocol.
Ons uitgangspunt is hierbij dat een kind zich goed genoeg moet voelen om mee te kunnen met de
groep

Oudercommissie
De oudercommissie is er, zodat ouders een mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op het beleid.
Gevraagd en ongevraagd kan de oudercommissie advies uitbrengen over onderwerpen die de dagopvang
aangaan.
Ook kan de oudercommissie de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerk(st)er, en tussen
ouders onderling bevorderen.
Bij eventuele klachten waarvoor met tussenkomst van de oudercommissie geen oplossing is gevonden, kan
de ouder een klacht indienen bij De Geschillencommissie.
De leden en contact gegevens van de oudercommissie vind je op de lokatie in de klapper “oudercommissie”.

Geschillencommissie
Noppie Kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang (sKK). Bij vragen over het
indienen van klachten kun je terecht bij de leiding Noppie Kinderopvang of kijk op de website van
www.degeschillencommissie.nl. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt. Je kunt je ook richten tot de
oudercommissie door een email te sturen naar de commissie. De oudercommissie heeft ook de mogelijkheid
om klachten in te dienen bij de Geschillencommissie.

Erkende kinderopvang
Onze locatie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiermee heb je ook recht op
kinderopvangtoeslag. Wij worden elke jaar gecontroleerd door GGD op veiligheid en pedagogiek. Elk jaar
doen wij als kinderopvang een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en
brandveiligheid.

Persoonsgegevens
Veranderingen in gegevens van ouders/verzorgers of kinderen dienen zo snel mogelijk aan de leiding te
worden doorgegeven, zodat op de groep steeds de juiste informatie voorhanden is. Wij voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden.

Contact gegevens
Voltastraat 40A
6224 EM Maastricht
Administratief 06 - 14535391
Lokatie 06 - 34103605
LRK 244489439
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