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Oosterheem
Baby brochure

"Ik ben KNAP!"



Voorwoord

Gefeliciteerd! U bent zwanger of net ouder(s) geworden. Een tijd om van te 
genieten, maar ook een tijd waarin veel geregeld moet worden, waaronder 
de opvang voor uw kind. Als het voor u voor het eerst is dat u gebruik gaat 
maken van de kinderopvang, dan heeft u vast veel vragen.  Wij willen 
proberen zoveel mogelijk vragen voor u te beantwoorden door middel van 
deze brochure. Wilt u nog meer weten over Koningskind of een keer een 
kijkje nemen op één van onze babygroepen? Neem dan contact met ons op. 
Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek of tijdens een rondleiding.

Oosterheem
Kinderopvang

Willem Dreeslaan 16-18 
2729 NH Zoetermeer 

M: hoofd.oosterheem@koningskind.nl 
   T: 079-3312891



Wie zijn wij?
Koningskind kinderopvang bestaat uit een kinderdagverblijf, peuter 
(ochtend) groep en de voor- en naschoolse opvang, zgn. buitenschoolse 
opvang met verschillende vestigingen in Apeldoorn, Druten en Zoetermeer. 
Wij zijn een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving, namelijk thuis, 
waarin de omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind.

Wat is onze visie?
DE KNAPS
Koningskind werkt met de meervoudige intelligenties en wij noemen 
dat simpelweg ‘de knaps’. Er zijn 8 verschillende knaps (taal-, reken-, 
beweeg-, muziek-, samen-, zelf-, natuur- en beeldknap) waarover ieder 
mens beschikt. Uiteraard heb je wel voorkeur voor een bepaalde knap. 
Zo lezen sommige mensen graag teksten (taalknap), terwijl een ander het 
liever in beeld ziet (beeldknap). Ook kinderen hebben deze voorkeuren. Zo 
zijn sommige baby’s heel beweeglijk. Ze willen het liefst de hele ruimte 
door kruipen en alles ontdekken (beweegknap), terwijl andere baby’s 
weer zichtbaar genieten van het samenzijn met andere kindjes en de 
begeleidsters (samenknap). Bij Koningskind kijken de begeleidsters hoe een 
kind knap is en proberen we ieder kind vanuit zijn of haar talenten nieuwe 
vaardigheden aan te leren. Een kind dat heel muziekknap is en het liefst de 
hele dag muziek luistert laat je bijvoorbeeld kennis maken met taal door te 
zingen en te rijmen. 

ADAPTIEF WERKEN
Volwassenen moeten – om volwaardig deel te kunnen nemen aan de 
maatschappij – hun denken en doen zelf kunnen sturen. Alleen zo kunnen zij 
verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, voor anderen en hun omgeving. 
Op het KDV kunnen kinderen dat al jong ontwikkelen. Om die verantwoor-
delijkheid te ontwikkelen is het van belang dat kinderen invloed krijgen op 
het leven en hun ontwikkeling, dat ze als mede – eigenaar van hun 
ontwikkeling worden gemaakt. De hoofddoelstelling van adaptief is het 
ontwikkelen van zelfsturing. 

CHRISTELIJKE VISIE
Wij zijn een kinderopvang locatie met een Christelijke grondslag. Dit 
betekent dat wij bidden voor het eten, Christelijke liederen zingen en 
boeken lezen. Uiteraard lezen wij ook andere verhalen zingen wij ook 
andere liederen. De Christelijke grondslag is laagdrempelig, maar u kunt 
erop vertrouwen dat de Bijbelse normen en waarden gehanteerd worden.



Hoe ziet de babygroep eruit?
OP DE GROEP
De babygroep van Koningskind is  volledig afgestemd op kinderen van 3 
maanden tot 1 jaar. Er is verschillend ontwikkelingsmateriaal aanwezig, af-
gestemd op de 8 knaps, waar kinderen mee kunnen spelen. Wij kiezen voor 
duurzaam speelgoed en materiaal, dus u zult voornamelijk houten speelgoed 
aantreffen op de groep. 

Daarnaast is er ruimte om te ontdekken. De kinderen worden bij  
Koningskind niet beperkt in hun bewegingsvrijheid. We hebben geen box, 
maar een matras waar kinderen heerlijk op kunnen liggen en ontspannen. 
Als ze er aan toe zijn kunnen ze hier zelf vanaf en kunnen ze de ruimte ont-
dekken. De groep is rustig ingericht om overprikkeling te voorkomen. 

De uitdaging zit in het materiaal en niet in een drukke omgeving. De groep 
proberen wij zo gezellig en huiselijk mogelijk te houden. Zo is er altijd een 
lekkere bank waarop een fles gegeven kan worden of een boekje kan worden 
voorgelezen.

SLAAPKAMERS
Van al dat spelen en ontdekken word je natuurlijk moe. Bij Koningskind 
hebben wij slaapkamers waar de kinderen slapen. In deze slaapkamers staan 
dubbele bedden die door middel van een schuifhek en een slot goed af-
gesloten worden, zodat baby’s er niet uit kunnen vallen. Iedere baby krijgt 
een vast bed toegewezen waar het in slaapt als hij of zij bij Koningskind 
komt. Zo zorgen wij ervoor dat de slaapomgeving vertrouwd wordt voor een 
kind.

Als een baby slaapt houden wij hem of haar goed in de gaten door  
bijvoorbeeld een babyfoon, door regelmatig door het raam de slaapkamer in 
te kijken of even de slaapkamer in en uit te lopen.  



Wij laten de baby’s slapen in een slaapzak. Deze dient u zelf mee te nemen 
van huis. Uiteraard mag ook de favoriete knuffel of speen van thuis 
meegebracht worden.

Als u uw kind inbakert en wilt dat dit ook op het kinderdagverblijf gebeurt, 
is dat mogelijk. De hoofdbegeleidster zal u vragen om uitleg over hoe uw 
kind ingebakerd moet worden. Dit wordt vervolgens op papier vastgelegd. 

BUITEN SPELEN
Een frisse neus halen is heerlijk en gezond. Daarom gaan bij Koningskind ook
de allerjongste mee naar buiten. Wij hebben ook mooie kinderwagens 
waarmee we met de kinderen naar het park kunnen of een rondje in de 
buurt kunnen lopen.

HOE GROOT IS DE BABYGROEP?
Op de babygroep zitten maximaal 6 baby’s met twee begeleidsters. Op de 
babygroep zitten kinderen van 3 maanden tot 1 jaar. Bij de overgang van 
de baby naar de dreumesgroep kijken wij niet alleen naar de kalender-
leeftijd, maar ook naar de ontwikkelingsleeftijd. Geen kind ontwikkelt zich 
immers volgens het boekje. Door het open karakter van de indeling van de 
verschillende groepen verloopt de overgang van baby naar dreumes bijna op 
natuurlijke wijze.



Wie zorgt er voor mijn kind?

Koningskind streeft ernaar om vaste begeleidsters in te zetten. Hiermee 
wordt er continuïteit gecreëerd en vindt er socialisatie plaats op de groep. 
Alle pedagogisch medewerksters bij Koningskind  hebben een diploma op 
MBO of HBO niveau. Professionaliteit en kennis van zaken vinden wij bij 
Koningskind heel belangrijk en als je werkt met kinderen, ben je nooit 
uitgeleerd. Daarom hebben wij ieder jaar een scholingsdag om onze kennis 
te verbreden. Daarnaast nemen de vaste begeleidsters ieder jaar deel aan 
een BHV en kinder EHBO scholingsdag. 

Alle begeleidsters zijn verplicht om voor het starten met werken op de 
groep een VOG (verklaring omtrent het gedrag) te overhandigen. Op deze 
manier kunnen wij uitsluiten dat een medewerker ooit in contact is geweest 
met justitie. 

Als een vaste begeleidster vakantie heeft of ziek is, zorgt Koningskind voor 
goede vervanging. Koningskind heeft verschillende invalkrachten in dienst. 
Zij zijn bekend met de werkwijze van Koningskind en de verschillende 
locaties. 

Hoe ziet een dag op de babygroep eruit?
Koningskind gaat om 7.00 uur open en vanaf dan kunt u uw kind brengen. 
Dit brengen kan tot 9.00 uur. Daarna zullen wij beginnen met de dag. Op de 
babygroep heeft ieder kind zijn eigen ritme. Het ritme dat u thuis 
aanhoudt proberen wij ook op het kinderdagverblijf aan te houden. Als uw 
kind wakker is kan hij of zij lekker zelf spelen of samen met een ander 
kindje of begeleidster. Gedurende de dag bieden wij verschillende 
activiteiten aan bij uw kind. Denk bijvoorbeeld aan een verhaaltje 
voorlezen, verven, muziek maken, bellen blazen, aan de hand lopen etc. 
Op deze manier proberen wij uw kind te stimuleren en kennis te laten mak-

en met nieuwe dingen. Vanaf 16.00 uur 
kunt u uw kind weer ophalen en dit kan 
tot uiterlijk 18.30 uur. Als u een halve dag 
afneemt, haalt of brengt u uw kind om 
12.45 uur en bij een 4,75 uren contract 
om 11.45 uur.

Koningskind is 52 weken per jaar geopend.



Wat moet ik meenemen naar de kinderopvang en wat is 
aanwezig?

VOEDING
In het begin zal uw kind alleen nog melk drinken. Dit kan borstvoeding zijn 
of kunstvoeding. Borstvoeding kunt u afkolven en bij ons in de koelkast 
bewaren, maar het is ook mogelijk om gedurende de dag langs te komen 
om te voeden. Als uw kind andere kunstvoeding drinkt, neemt u dit dan 
mee in een melkpoedertoren naar het kinderdagverblijf. Wij zullen de 
fles zelf bereiden. Tip: neem altijd een extra voeding mee naar het 
kinderdagverblijf. Het kan zijn dat er een keer een fles omvalt of niet meer 
opgewarmd kan worden.

Naarmate uw kind ouder wordt, zal het ook meer gaan eten. Fruit, brood, 
soepstengels etc. is allemaal bij ons aanwezig en hoeft u niet zelf mee te 
nemen. Als uw kind allergieën heeft en alternatieve voedingsmiddelen moet 
eten, dient u dit wel zelf mee te nemen. Als u het wilt, geven wij uw kind 
ook warm eten. Een potje kan worden afgegeven op de babygroep. Dit dient 
u zelf mee te nemen

LUIERS EN ANDERE VERZORGINGSPRODUCTEN
U hoeft zelf geen luiers mee te nemen naar Koningskind. Op onze locaties 
hebben wij luiers van het merk ‘Pampers’. Ook verzorgingsproducten hoeft u 
niet zelf mee te nemen. Vaseline, sudocreme, zonnebrand crème etc. Alles 
is aanwezig. Als uw kind een allergie heeft en speciale verzorgingsproducten 
nodig heeft, dient u dit wel zelf mee te nemen.

KLEREN
Wij geven ouders altijd de tip om niet de beste kleren aan te doen naar het 
kinderdagverblijf. Vooral als baby’s gaan kruipen, hebben de broeken het 
soms zwaar te verduren. Neem daarnaast altijd een extra setje kleren mee. 
Als uw kind een keer doorlekt of bijvoorbeeld een glas drinken over zich 
heen krijgt, is het fijn om een goed passend setje kleren te hebben. Deze 
kleren kunt u in het bakje leggen van uw kind. 



Wij spelen graag buiten dus neem kleren mee die passen bij de weer-
voorspelling van die dag. Daarnaast is het handig om alle kleding te voorzien 
van naam. Dit kan bijvoorbeeld in het labeltje geschreven worden, maar via 
site’s zoals www.goedgemerkt.com is het ook mogelijk om hoogwaardige 
naamlabels te bestellen. De kinderen hebben binnen geen schoenen aan, wij 
adviseren u om sloffen of anti slop kousen mee te nemen.

Hoe weet ik wat mijn baby doet tijdens een dag bij 
Koningskind?

KINDPORTFOLIO
Als een baby bij Koningskind start, krijgt het zijn of haar eigen map. Wij 
noemen dit het kindportfolio. Hierin kunnen ouders zelf foto’s stoppen van 
thuis en wij vullen deze map aan met foto’s, verhaaltjes, tekeningen etc. 
die gemaakt zijn bij Koningskind. Op deze manier proberen wij de tijd bij 
Koningskind te vangen in één portfolio en de ontwikkeling die het kind bij 
ons doormaakt vast te leggen. Als een kind vier is en naar school gaat, mag 
het portfolio mee naar huis en heeft u een mooie herinnering aan de tijd bij 
Koningskind.

OVERDRACHT
’s Ochtends komt u uw kind brengen en vertelt u ons hoe het gaat met hem 
of haar. Goed geslapen? Goed gegeten? Is het slaapritme misschien verand-
erd? Of komen de eerste tandjes door? We willen graag alles weten. Tijdens 
de dag houden wij goed bij wat uw kind allemaal doet. Van hoe laat tot hoe 
laat uw kind heeft geslapen, of hij of zij goed gegeten heeft, waarmee en 
met wie hij of zij gespeeld heeft en of uw kind nieuwe dingen heeft gedaan/
geleerd. Aan het eind van de dag, als u uw kind ophaalt, geven wij al deze 
informatie weer door aan u.

NANNY4ALL OUDER APP
Wij werken op onze locatie met de Nanny-
4all ouderapp. Dit is een app waarin u als 
ouder/verzorger, snel en overzichtelijk kunt 
communiceren met ons. Zo kunnen de bege-
leidsters met behulp van deze app, een foto 
sturen over een bijzonder moment van de 
dag, vragen stellen aan u als ouder/verzorg-
er. Op deze manier bent u meer betrokken 
bij de opvang van uw zoon/dochter.   



ONTWIKKELINGSGESPREKKEN
Eén keer per jaar is het voor u mogelijk om een ontwikkelingsgesprek te 
hebben met de vaste begeleidster van uw kind. Tijdens dit gesprek kunnen 
wij u uitgebreid vertellen over hoe uw kind het bij Koningskind doet en kunt 
u vragen stellen die tijdens een reguliere overdracht wellicht niet aan bod 
komen.

Wanneer en hoe kan ik mijn kind aanmelden?

RONDLEIDING
Als u op zoek bent naar een kinderopvang gaat 
u vaak eerst een keer kijken. Op deze manier 
krijgt u een goed beeld van een opvang en 
kunt u de sfeer proeven. Ook kunt u tijdens 
een rondleiding al uw vragen stellen.

AANMELDEN
Als u enthousiast bent na een rondleiding 
vervolgt de aanmelding. Het vroeg aanmelden 
vergroot daarbij de kans op een plekje. 
Aanmelden kan door het aanmeldformulier op 
onze website www.koningskind.nl. Als wij het 
aanmeldformulier hebben ontvangen zullen 
wij een plekje voor uw kind reserveren en een 
contract voor u maken.

CONTRACT
In het aanmeldformulier geeft u aan op welke dag of dagen u gebruik wilt 
maken van onze opvang. Deze dagen zullen wij vervolgens in het contract 
vermelden. Het contract krijgt u per email toegestuurd en kunt u thuis op 
uw gemak bekijken. Als het contract helemaal klopt, tekent u het en stuurt 
u het terug naar Koningskind. Daarmee is het inschrijven afgerond en is een 
plek voor uw kind gegarandeerd. 

Veranderd de planning voor u toch nog en wilt u wijzigen in dagen of dagen 
opzeggen? Dit kan door contact op te nemen met de hoofdbegeleidster. 
Daarbij geldt een wijzigings- en opzegtermijn van 1 maand. Wij hebben 
verschillende contracten bij Koningskind. Voor een overzicht kunt u kijken 
op onze website. 



INTAKE GESPREK
Voordat uw kind start nemen wij contact 
met u op voor een intake gesprek. Tijdens 
dit gesprek kunnen wij u alles vragen over 
uw kind. Vragen zoals wat het ritme is, of er 
allergieën zijn en of uw kind medicijnen 
gebruikt komen aan bod. Daarnaast vertellen 
wij nog wat meer over onze opvang. Waar 
moet u bijvoorbeeld de eerste dag aan 
denken. 

WENDAG
Uw kind voor het eerst naar de opvang  
brengen is natuurlijk harstikke spannend. 
Om u en uw kind alvast een beetje te laten 
wennen, is het bij Koningskind mogelijk om voor de plaatsing uw kind al een 
keer te brengen. Uw kind blijft dan niet de hele dag, maar zal een keer bij 
ons eten, spelen en slapen. Daarna kunt u uw kind weer ophalen. 

RUILEN EN EXTRA DAGEN
Als de plaatsing helemaal rond is en uw kind wekelijks bij Koningskind 
komt spelen, kan het natuurlijk eens voorkomen dat u incidenteel een 
extra dag opvang nodig heeft. U kunt dit aangeven in de Nanny4allouder 
app. Het locatiehoofd krijgt hier een melding van en zal kijken of er op die 
desbetreffende dag plek is. De kosten voor een extra dag worden achteraf in 
rekening gebracht. 

Als u van tevoren weet dat uw kind niet zal komen op een vaste dag, dan 
kunt u dit ook aangeven in de app. Wij spreken dan van een ruildag, welke 
in een tijdsbestek van maximaal 2 maanden kan plaatsvinden. Ook hier zal 
het locatiehoofd een melding van krijgen en goedkeuren of afwijzen. Uiter-
aard moet het ruilen passen binnen het kind-leidster ratio. We kunnen i.v.m. 

de doorstroom en nieuwe aanmeldingen 
niet verder dan 4 weken van tevoren een 
extra dag of ruil dag inplannen. 



Wat zijn de kosten van de kinderopvang?
Koningskind hanteert een vast uurtarief bij ieder contract. Voor de actuele 
prijzen en onze online rekentool kunt u kijken op www.koningskind.nl. Als u 
vragen heeft over het tarief of welk contract het beste bij u past, geven wij 
graag advies. Neemt u daarvoor contact op met de hoofdbegeleidster.

Het tarief dat op de website staat is een bruto tarief. Wat u netto moet 
betalen is afhankelijk van toeslagen die u krijgt van bijvoorbeeld de  
belastingdienst of werkgever. 

Geïnteresseerd?
Spreekt het concept van ons kinderdagverblijf 
u aan? Dan is het belangrijk te onderzoeken of 
uw kind bij ons past en wij bij uw kind. U kunt 
contact opnemen met de hoofdbegeleidster, wij 
informeren u graag in een persoonlijk gesprek of 
tijdens een rondleiding.

E-mail:   hoofd.oosterheem@koningskind.nl 
Website: www.koningskind.nl 
 
Tot ziens bij Koningskind
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