
	
 
 

Dagindeling, overleg, spelen en slapen 
 
Minicreche Noena hanteert een vast dagritme, omdat ritme en herhaling 
belangrijk zijn voor jonge kinderen. Wel is er af en toe ruimte voor 
spontane beslissingen, aangedragen door de kinderen of door de 
situatie. 
 
De kinderen weten door het vaste ritme wat hen te wachten staat en dat 
geeft veiligheid en zekerheid. 
 
 
07:30-09:00 
Kinderen worden gebracht. Uitgebreide overdracht met de ouders over 
het welzijn van de kinderen. De kinderen nemen afscheid van hun 
ouders door te zwaaien op de bank bij het raam. Kinderen die 
zelfstandig naar school gaan en alleen voorschoolse opvang hebben 
worden opgehaald door het taxivervoer of lopen/fietsen zelfstandig naar 
school. 
 
09:00-09:30 
Vrij spelen of spelen met de spulletjes van de thematafel. 
 
09:30-10:00 
Fruit en drinkmoment en ronde verschonen/w.c bezoek. 
 
10:00-11:00 
De jongste kinderen die daar nog behoefte aan hebben gaan slapen. Bij 
kleine baby’s wordt gekeken naar het ritme van het kindje. De andere 
kinderen gaan aan tafel een knutselwerkje maken binnen het thema, 
spelen met kinetic zand of klei. Wanneer het weer het toelaat gaan we 
buiten in de tuin spelen. 
 
  



	
 
 
11:00 tot 12:00 
De kinderen die naar bed gaan in de ochtend komen om 11:00 uit bed. 
Zij spelen mee buiten of doen mee met het aan tafel spelen. Wanneer de 
jongste kinderen hier geen aandacht voor hebben mogen ze vrij spelen. 
Ook de andere kinderen mogen vrij spelen als hun aandacht weg is bij 
het aan tafel spelen. 
 
12:30 tot 13:00 
Verschoonronde en lunch. 
 
13:00 tot 15:00 
Kinderen gaan slapen. De kinderen die niet meer slapen tussen de 
middag mogen rustig op de bank liggen, een boekje lezen of een rustige 
activiteit doen. 
 
15:00 tot 15:45 
Kinderen komen om 15:00 uit bed en om 15:15 drinken en eten we 
gezamenlijk een hapje/drankje. De buitenschoolse opvang komt op 
eigen gelegenheid naar Minicreche Noena. 
 
15:45 tot 17:00 
Als het weer het toelaat spelen we buiten of gaan we naar een 
aangrenzend speeltuintje of andere buitenactiviteit. Wanneer het weer 
dit niet toelaat wordt er gekeken naar de kinderen wat ze graag willen 
doen. Vrij spel, spelen met de spulletjes van de thematafel, voorlezen. 
Iets knutselen. 
 
17:00 tot 18:00 
Laatste ronde verschonen voordat de kinderen weer naar huis gaan met 
hun ouders. Gelegenheid om de overdracht met de ouders te hebben. 
 
Overdracht en contact 
Tijdens de breng en haalmomenten is er ruimte voor een uitgebreide 
overdracht van de kinderen. Zowel in de ochtend als in de avonduren. 
Wanneer ouders dit wensen kan er gebruik gemaakt worden van een 
heen- en weer schriftje. 
 



	
 
 
Evaluatie 
Minimaal een keer per jaar houdt Minicreche Noena een 
evaluatiegesprek met de ouders. Bij jonge kinderen (0-2) vaker gezien de 
ontwikkelingen die zij doormaken. Tijdens dit gesprek wordt er even stil 
gestaan bij de opvang van het kindje. Misschien dat er redenen zijn om 
iets aan te passen of zijn de wensen van de ouders anders geworden. 
 
Overleg 
Tijdens deze evaluatie gesprekken kunnen we hier even bij stilstaan. 
Hiervoor worden de observatielijsten gebruikt die ontwikkeld zijn door 
Minicreche Noena. De basis voor deze lijsten zijn: “Kijken naar 
welbevinden van kinderen” en de observatielijsten van KIKI. Natuurlijk is 
het niet nodig om te wachten op een evaluatiemoment als u als ouder 
graag iets wilt mededelen. Door de korte lijnen binnen de 
gastouderopvang is het altijd mogelijk om een gesprek te plannen. 

Spelen	en	slapen	
 
Hieronder vindt je nog wat informatie over het spelen en slapen bij 
Minicreche Noena: 
 
Spelen 
Minicreche Noena zorgt voor een zo groot mogelijk uitdagende 
omgeving waarin de kinderen zo veel mogelijk zelf tot spel kunnen 
komen. Zowel open eindmateriaal (bilibo's, houten blokken, pittenzakjes, 
lappen stof) als gesloten eindmateriaal ( autootjes, poppetjes, little 
people) als sensomotorisch materiaal (voel en kijkblokken, zand, klei) 
worden aangeboden. 
 
Ook materiaal binnen het thema, op de thematafel met het gebruik van 
woordkaarten zodat de kinderen een rijke taalaanbod krijgen. Het 
speelgoed wordt gedoseerd aangeboden, zodat er geen overvloed aan 
materiaal op de vloer is. Er is speelgoed aangepast aan de leeftijd en 
ontwikkelingsfases van de kinderen, zowel buiten als binnen en 
creatieve materialen. 
 



	
 
 
 
Bij de keuze van speelgoed wordt er op gelet dat het veilig, degelijk en 
schoon is en dat de verschillende aspecten van de ontwikkeling worden 
aangesproken: de motoriek, de zintuigen en fantasie. Minicreche Noena 
probeert een inspirerende sfeer te creëren, zowel binnen als buiten waar 
kinderen de ruimte en de materialen hebben om zich te kunnen uiten en 
ontwikkelen. 
 
Tijdens het knutselen is het resultaat niet belangrijk, het gaat om het 
proces. Er wordt met respect omgegaan met de knutsels die de kinderen 
maken, ook wanneer het in de ogen van een volwassenen een 'lelijke' 
knutsel is. Er wordt vaak en veelvuldig voorgelezen en gebruik gemaakt 
van de woordkaarten en praatplaten. Dit om een rijke taalomgeving te 
bieden. 
 
Slapen 
De kinderen slapen in twee dubbele stapelbedden met ieder een eigen 
vaste plaats. De kinderen slapen in een slaapzakje op maat dat dagelijks 
gewassen wordt. Eigen knuffels of een eigen speen of tutdoekje. Tijdens 
het slapen staat er een camera aan die ik beneden via de telefoon kan 
aflezen. Hierdoor kunnen de kinderen optimaal veilig slapen. 


