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Wennen 
Indien gewenst kan het kind bij ons komen wennen.  
Om het voor het kind het meest makkelijk te maken zullen wij goed luisteren en kijken naar wat een 
kind nodig heeft begint al bij de eerste dag. 
Zo’n eerste dag is voor ieder kind spannend. Wij hebben hier geen kant - en klaar programma voor, 
want ieder kind vraagt een eigen benadering. Kinderen die doorstromen vanuit de Kabouterhoeve/ 
Toffe Kabouters komen altijd tenminste één middag  wennen bij de Toffe BSO voordat het kind bij 
ons start. Hier zullen dan afspraken over gemaakt worden met de ouders, de stamgroep van het 
kinderdagverblijf en de Toffe BSO. 
 

Als wennen niet lukt 

Wanneer we na een aantal keren wennen de indruk hebben dat een kind zich niet blij en veilig voelt 
bij de Toffe BSO, kan het zijn dat de komst voor een bepaalde periode wordt uitgesteld. Dit zal altijd 
in overleg met de ouders gaan.  
 

Telefonisch contact 

Ouders kunnen altijd telefonisch contact met ons opnemen. Vooral tijdens de eerste dagen dat een 
kind bij ons is wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. Ouders hoeven niet in onzekerheid de dag 
af te wachten. Een telefoontje kan ze gerust stellen als ze horen hoe het met hun kind gaat. Ons 
telefoonnummer is 024-3975897. 

Postvakken 
Wij gebruiken de postvakken/mappen om knutselwerkjes, de Toffe krant, facturen en overige 
brieven in te doen. 
 

Openingstijden 
De Toffe BSO is van maandag t/m vrijdag geopend van  

     
Middag:   14:00 uur tot 18.00 uur      Ophaaltijd:  16:30  uur tot 18:00 uur  
 
Tijdens vakanties en vrije dagen zijn wij geopend van 07:30 tot 18:00 
 
Verlengde opvang is incidenteel mogelijk tegen een aangepast tarief 
 
Openingstijden kunnen afwijken indien een school niet het continurooster hanteert 
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Brengen en ophalen van de kinderen (door de ouders naar de Toffe BSO) 

 Als ouders hun kind op een andere tijd willen halen of brengen dan kunnen ze dit overleggen 
met de pedagogisch medewerkers.   

 Kinderen mogen alleen gehaald worden door ouders. Mochten ouders iemand anders vragen 
hun kind op te gaan halen dan willen wij jullie vragen dit te melden bij de pedagogisch 
medewerkers. Wij geven een kind nooit mee aan een vreemde. 

 
Als de kinderen worden gebracht en gehaald is er gelegenheid voor ouders om een kopje koffie of 
thee te drinken. Er is dan tijd om informatie over het kind uit te wisselen.  
Belangrijk voor ons is te weten hoe het kind thuis was, heeft het goed gegeten en geslapen, zijn er 
bijzondere omstandigheden. Ook leuke dingen kunnen verteld worden, als een kind een nachtje is 
wezen logeren dan is het leuk als daar overdag naar gevraagd wordt. Het kind kan dan zijn verhaal 
vertellen. Daarnaast is het voor ons fijn om te weten wanneer er bijzonderheden zijn op school of 
met schooltijden en vrije dagen. 
 
Van ons uit krijgen ouders informatie over de belevenissen van het kind bij de Toffe BSO. Wat is er 
die dag gedaan, welke stemming had het kind erbij, was het teruggetrokken of juist uitbundig. Heeft 
het kind goed gegeten, hoe was het op school etc. Wij doen dit via een mondelinge overdracht. 
   
Om de veiligheid van iedereen te waarborgen adviseren we u om de auto te parkeren langs het pad 
naar het bos (de hoek om bij Dhr. Blaauboer). Daarnaast kunt u gebruik maken van de parkeerplaats 
van de Kabouterhoeve.  In de winter is parkeerlicht aan te bevelen. 
 

Dagindeling   
De dagindeling is opgebouwd uit rust, regelmaat en structuur ( herhaling). 
Ze weten zo wat er komen gaat en kunnen daardoor de tijd beter overzien.  
 
±14:00 -15:00 kinderen worden van school gehaald op een vrije middag 
Vervolgens drinken en eten gezamenlijk iets lekkers en gezonds 
 
±15:30 activiteiten met de kinderen 
16:30-18:00 ouders mogen hun kind(eren) op komen halen. 

Afwezigheid / verhindering / ruilen en extra opvang 
Het kan voorkomen dat een kind een keer niet kan komen naar de Toffe BSO. 
We stellen het zeer op prijs als ouders dit tijdig laten weten maar graag vóór 08:00 uur ’s ochtends.  
 
Komt uw kind een keer niet naar de Toffe BSO, dan hebt u géén recht op een  
inhaaldag/ dagdeel. De kosten blijven echter gehandhaafd. 
Op het moment dat een kind op de dagplanning staat en niet gebracht wordt, zullen we altijd contact 
opnemen met de ouders en informeren wat de reden is van afwezigheid. 
 

Ruilen 

Ouders hebben de mogelijkheid om dagen te ruilen, de regels hierbij zijn: 
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 vooraf ( vóór de te ruilen dag) overleggen via de mail of dit mogelijk is 

 de ruil moet plaats vinden binnen twee weken van de te ruilen dag. 
 

Opvang 

Strippenkaart 
Alle kinderen krijgen een persoonlijke strippenkaart. Deze kaart is één jaar geldig en geeft  de 
mogelijkheid om opvang tegen een goedkoper uurtarief af te nemen.  
 
Extra opvang: meer dagdelen opvang dan in het contract beschreven staan.  
 
Extra opvang 
Wilt u daarnaast nog extra opvang afnemen dan kunt u dit aanvragen  middels het sturen van een 
mail. 
 
Aan de hand van de planning wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Voor deze extra opvang 
geldt het reguliere uurtarief.  
 
Flexibele opvang 
De Toffe BSO biedt (een  beperkt aantal plaatsen) flexibele opvang aan. Dit houd in dat kinderen niet 
iedere week op de zelfde dagen zullen komen.  
Tevens geld voor flexibele opvang een ander uurtarief. 
 

Ziek, wat dan? 

 Als een kind ziek is, heeft het meer zorg nodig. Vaak voelt het zich het beste als het thuis is, 
zonder de prikkels die de opvang met zich meebrengt.  

 Als een ziek kind de andere kinderen ziet spelen wil het misschien ook meedoen, terwijl het 
dat eigenlijk niet kan. 

 Als uw kind ziek wordt terwijl het bij ons is, nemen wij  contact met de ouders op om de 
situatie te bespreken.  

 Moet een kind van school opgehaald worden i.v.m. ziekte, dan is dit de verantwoording van 
de ouder. 

 Als  er een huisarts ingeschakeld moet worden nemen wij ook ten alle tijden contact op met 
de ouders. 

 Als het nodig is, gaat er een pedagogisch medewerker mee naar de huisarts. 

 Wanneer het een spoedgeval betreft bellen wij 112 en nemen daarna contact met de ouders 
op. Er gaat een pedagogisch medewerker mee naar het ziekenhuis.  

 
Mocht een kind langdurig ziek zijn dan stellen wij voor om in een persoonlijk gesprek met de directie 
een overeenstemming te bereiken over de kosten, die normaliter doorbetaald moeten worden.  
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Medicijnen en zalfjes 

Het komt voor dat een kind ( tijdelijk) medicijnen toegediend moet krijgen. 
Ouders worden door de pedagogisch verzocht om een formulier medicijntoediening in te vullen. 
Wij zijn hiertoe verplicht door de GGD 

Spelen    
Tijdens het  spel ontwikkelen kinderen zich ongedwongen. Wij proberen om tijdens het vrij spelen en 
door middel van het gerichte spel de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. 

Vrij spel 

Wij laten de kinderen zoveel mogelijk hun eigen spel spelen. We creëren een veilige omgeving en 
volgen op betrokken manier de kinderen in hun spel. Waar nodig springen we bij of in. 
  

Gerichte activiteiten 

Naast het vrije spel worden de kinderen ook gerichte activiteiten aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn een sport en spel activiteit, creatieve activiteit, buiten spel, muziek, dans e.d. 
 

Activiteiten buiten de groep 

 De kinderen krijgen regelmatig activiteiten buiten de groep aangeboden. Als het weer het 
toelaat gaan we buiten spelen in de speeltuin of we trekken erop uit naar het bos dat naast 
de deur gelegen is.  

 We gaan regelmatig naar de dierenweitjes in de buurt om de dieren te voeren met oud 
brood en fruit. 

 Soms gaan we naar de markt, bibliotheek of de supermarkt. 

 Bij activiteiten buiten de deur zorgen we  altijd voor voldoende pedagogisch medewerkers en 
staat de veiligheid van de kinderen  voorop. In geval van nood hebben we altijd een mobiele 
telefoon bij ons en een eerste hulp doos. 
 

Verzorging 

Eten 

De Toffe BSO  zorgt voor de lunch (vakanties en/of studiedagen), fruit, drinken en tussendoortjes. 
Wij eten samen met de kinderen. Zien eten, doet eten!  
De kinderen mogen zelf hun brood smeren. Wij bieden een helpende hand indien nodig. 
We besteden veel aandacht aan normen en waarden en zelfredzaamheid: 

 Vragen wat je wilt hebben 

 Alsjeblieft en dank je wel zeggen 

 Niet praten met volle mond 

 Niet proppen 

 Ook vinden we rust aan tafel belangrijk 
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Na het brood eten drinken de kinderen melk of sap. Indien mogelijk laten we de kinderen helpen met 
het dekken van de tafel en het afruimen.  
 

Warme maaltijd 

Deze moet door de ouders indien gewenst meegegeven worden naar de Toffe BSO. Rond 16:30 uur 
zullen de pedagogisch medewerkers de kinderen hun warme maaltijd aanbieden. 
 

Allergieën  

Wanneer een kind afwijkende producten nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een allergie, dan 
moeten deze door de ouders zelf meegegeven worden naar de Toffe BSO 
 

Opvoeding 

Straffen en belonen 

Belonen is een goede en effectieve manier om een kind te leren luisteren. Belonen heeft meer effect 
dan straffen.  
Een kind wordt beloond als het iets goed heeft gedaan, dit zal in de vorm zijn van complimenteren. 
Er zijn echter ook zaken die we niet goed vinden zoals bijten, knijpen, gooien etc. 
We maken dit duidelijk door het ongewenst gedrag te benoemen:bv  ik vind het niet leuk als jij mij 
knijpt. 
Onder straffen verstaan wij:  

 het kind boos aankijken 

 het kind op strenge toon toespreken 

 even apart zetten 
Meestal geeft dit het gewenste resultaat. 
Soms lukt het niet om ongewenst gedrag in goede banen te leiden.  
Bij veelvuldige problemen nemen we contact op met de ouders om ervaringen te delen en het beleid 
op elkaar af te stemmen 

Hygiëne 
Wij zijn ons bewust van het belang van een goede hygiëne. 
Daarom  wassen wij onze handen voor en na het eten, en voor en na het verrichten van medische 
handelingen. 
Kinderen wassen voor het eten hun handen. 
 
Wij werken aan de hand van schoonmaakroosters en volgens het protocol hygiëne.  

Feest bij de Toffe BSO 

Verjaardagen 

Als een kind jarig is vieren we dit op de Toffe BSO door wat lekkers uit te delen. Deze ‘traktatie’ word 
door ons verzorgt. Ouders zorgen dus niet zelf voor een traktatie. 
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Omdat kinderen op deze leeftijd al thuis hun verjaardag vieren, op school en wellicht ook nog 
middels een kinderfeestje, houden we het feest bij de Toffe BSO bescheiden. 

Feestdagen 

Het Sinterklaasfeest. We zingen veel Sinterklaasliedjes, maken allerlei knutselwerken en doen 
activiteiten rondom het Sinterklaasfeest, we eten pepernoten en er staan  cadeautjes voor de 
kinderen, die ze uit mogen pakken. 
Kerstmis, Pasen, Carnaval worden op gepaste wijze gevierd. 
We maken met de kinderen knutselwerkjes, doen thema gerelateerde activiteiten en versieren de 
Toffe BSO. 

Richtlijnen 
Om de veiligheid te garanderen binnen de Toffe BSO zijn er huis,- veiligheid,- en gedragsregels van 
kracht. Iedereen die de Toffe BSO bezoekt wordt geacht zich aan deze regels te houden.  
 
Daarnaast word er jaarlijks een quik scan uitgevoerd en verwerkt in het beleid ‘veiligheid en 
gezondeheid’ . 
 
Wij werken volgens protocollen, deze worden jaarlijks geactualiseerd.  
 
Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD en werken volgens het toetsingskader. Daarnaast 
voert ook de brandweer een inspectie uit van brandveiligheid en controleert de blusmiddelen. 

Gegevens 
Toffe BSO 
Heumensebaan 25b 
6561 CJ 
Groesbeek 
www.toffebso.nl 
024-3975897 
 
LRK-nummer: 200793421 
 


