YellowBellies,
buitenspeelse kinderopvang.
Altijd naar je zin!

YellowBellies, buitenspeelse kinderopvang. Altijd naar je zin!
Altijd naar je zin!

Welkom
Hey, leuk dat je er bent!
In dit welkomstboekje vind je alle praktische
informatie rondom de opvang van je kind.
Word ook een YellowBellie! Kom bij ons spelen
en heb het altijd naar je zin!
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Altijd-naar-je-zin-garantie
Wij denken anders na over kinderopvang, want we
kijken hoofdzakelijk naar het hebben van veel plezier
en het aanleren van een gezonde leefstijl. Met als
resultaat een gezond lijf en een gezonde mentaliteit
waardoor je lekkerder in je vel komt te zitten.

Altijd naar je zin!
Dat is onze slogan en daar gaan we voor.
Sterker nog, daar doen we alles voor. Daar komen
we ons bed voor uit. Elke dag.
Daarom bieden wij een altijd-naar-je-zin-garantie.
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Maak kennis met ons!
Onze leuke organisatie
Korte lijntjes, persoonlijk contact en een hoge betrokkenheid, daar gaan we voor! Op onze
opvanglocaties werken we met vaste teams. Iedere locatie heeft een eigen locatiecaptain, het
vaste aanspreekpunt voor alle praktische zaken.
Plezier en een gezonde leefstijl
Jouw kind wordt bij ons op een vrijblijvende, speelse en positieve manier gestimuleerd om een nóg
betere versie te worden van zichzelf. Dat maakt van ons een vooruitstrevende organisatie, met een
grote lokale verbondenheid, waarbij plezier, sport en een gezonde leefstijl, onder zeer betrokken en
professionele begeleiding, de belangrijkste uitgangspunten zijn. We laten zien dat het cool is om
een gezonde leefstijl te hebben!
Altijd veilig en vertrouwd
Veiligheid staat altijd voorop, bij alles wat we doen. We zien dit als vanzelfsprekend onderdeel van
de dagelijkse gang van zaken. Ons hele team beschikt over een verklaring voor goed gedrag, een
diploma waarmee je in de kinderopvang mag werken en een certificaat voor EHBO en BHV.
Wij hebben het volste vertrouwen in ons team. Bovendien staan we onder toezicht van de GGD.
Voor onze inspectierapporten verwijzen we je graag door naar de site van het landelijk register
kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
Je kunt je kind dus met een gerust hart bij ons achterlaten.
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Kennismaking met de locatie
Bijna altijd open
We zijn 52 weken per jaar geopend. De BSO is vanzelfsprekend ook geopend op studie- en
vakantiedagen. Die dagen zijn juist het allerleukst, want dan hebben we extra veel tijd voor
de coolste spellen en activiteiten. Je kind doet unieke speelervaringen op. “Is het al bijna weer
vakantie?” zal je regelmatig horen!
Voor de kinderen van het KDV zijn alle dagen van het jaar extra lang en dus ook extra leuk. De
peutergroep-ochtenden zijn alleen geopend tijdens 40 schoolweken, omdat we je kind goed
willen voorbereiden op het ritme van school.
We zien alle kinderen
Elk kind heeft het bij ons prima naar zijn/haar zin. Dit komt omdat we er onderling voor zorgen
dat jouw kind altijd in het fijnste groepje zit. Bovendien kijken we goed naar alle kinderen
en zien wat ze nodig hebben. Het ene kind kan en wil graag wat meer zelfstandigheid en
de ander vindt het fijn als je hem/ haar helpt met bijvoorbeeld een spelletje of een broodje
smeren.
Het YellowBellies gevoel
Door het persoonlijke contact en het talent van het kind centraal te stellen tijdens
de opvang, hangt er altijd een fijne sfeer op onze locaties. Dit noemen wij het
YellowBellies gevoel.
Uitdagende omgeving
Onze locaties hebben allemaal veel buitenruimte, zodat we ons
daar lekker kunnen uitleven. Ook met de allerjongsten gaan we
natuurlijk iedere dag naar buiten. Frisse lucht is goed voor je en
buitenspelen zijn we dol op. Wist je dat de allerkleinsten zelfs
buiten kunnen slapen?
Inspirerende voorbeelden
Op de grond liggen naast je baby die voor het eerst omrolt, of
op onze knieën zitten naast een dreumes die probeert te staan.
Meedoen tijdens tikkertje met de peuters, of lekker samen
voetballen op de BSO. Zelf zijn we inspirerende enthousiaste
voorbeelden voor jouw kind.
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Ons team
Wij vinden het belangrijk dat je als ouder weet
wie er dagelijks zorgt voor- en speelt met je
kind. Onze collega’s zijn namelijk de allerleukste
begeleiders van de wereld. Elke dag staan al onze
neuzen dezelfde kant op, zodat ieder kind het
altijd naar zijn zin heeft.
Maak kennis met ons hele team via onze website.

Naar de opvang
Kennismaking
Kinderen van 0 - 13 jaar zijn altijd welkom om bij ons te komen spelen. Zodra je het contract
goedgekeurd hebt, word je uitgenodigd door de locatie voor een persoonlijke kennismaking.
We zullen je direct een vertrouwd gevoel geven en zorgen dat je je kind met speels gemak de
eerste keer bij ons achterlaat.
Wennen
We vinden het belangrijk dat jij en je kind rustig kunnen wennen aan de YellowBellies.
In het kennismakingsgesprek maak je daarom afspraken over
het wennen van je kind. Ieder kind is anders, dus dit kan per kind
verschillend zijn.
Overdracht
Bij binnenkomst is er uitgebreid de mogelijkheid voor een
zorgvuldige overdracht. We staan met persoonlijke aandacht voor je
klaar en doen er alles aan de kinderen een welkom gevoel te geven.
Bij het brengen zullen we samen met je kind afscheid nemen. Wel
terugzwaaien he?
Ophalen en naar huis gaan
Als je je kind aan het eind van de dag bij ons ophaalt staan we je
ook graag persoonlijk te woord voor een warme overdracht. We
vertellen je graag hoe het gegaan is vandaag en welke leuke dingen
we allemaal gedaan hebben. Vergeet geen high five te geven.
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BSO: Halen uit school
Wij halen de kinderen van verschillende scholen. Het is
daarom voor ons belangrijk dat wij op de hoogte zijn van
hoe je kind naar school gaat. Want jawel, hier gaat een hele
logistieke planning aan vooraf! Breng je je kind een keer
op een andere manier naar school omdat het bijvoorbeeld
regent, stuur dan even een berichtje via het ouderportaal/
ouderapp.
BSO: Fietsen
Het zal je niet verbazen dat we het zoveel mogelijk
stimuleren om kinderen zelf te laten fietsen. Fietsen is
gezond en geeft een lekker gevoel! Natuurlijk fietst er ook
altijd iemand van ons mee. Uiteraard is het wel van belang
dat je kind goed kan fietsen. Twijfel?
Overleg het even met ons via een berichtje via het
ouderportaal/ouderapp.
We kunnen het altijd in overleg een keertje proberen!
Toestemming geven
We vinden het heel belangrijk dat een van de ouders de kinderen ophaalt aan het
eind van de dag. Als dit een keer toch anders is, willen we hier toestemming voor
krijgen. Dit kan via een berichtje in het ouderportaal/ouderapp of bel de locatie
even op. Dit nummer staat in de ouderapp.
Voor de BSO geldt: Kan je kind al zelfstandig naar huis? Ook dan willen we hier
eenmalig toestemming voor krijgen. Er hangt een toestemmingsformulier in
het ouderportaal onder ‘Algemene documenten’.
BSO: Spelen bij vriendjes/vriendinnetjes
Het is bij ons toch veel te leuk om in plaats daarvan bij een vriendje/
vriendinnetje te spelen? Toch krijgen we dit verzoek af en toe.
Snappen we niks van.
We geven hier alleen toestemming voor als we hier vooraf een
goedkeurend berichtje van hebben ontvangen. Als we die niet gehad
hebben, gaat je kind gewoon lekker met ons mee. Bovendien zorgen
wij ervoor dat ieder kind het bij ons altijd naar zijn zin heeft!
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Bereikbaarheid locatie
Voor alle vragen en opmerkingen rond de opvang van je kind,
staan we elke dag voor je klaar. Wij zijn altijd te bereiken op twee manieren:
1. Via de ouderapp/ouderportaal. Deze berichten worden elke dag gelezen en je krijgt altijd een
antwoord.
2. Via de locatietelefoon. Deze is alleen bereikbaar als de locatie ook geopend is. Tip: in de
ouderapp staat een telefoontje, als je daarop klikt kun je meteen uitbellen naar de locatie.
Uiteraard staan we ook dagelijks op de locaties voor je klaar om je persoonlijk te woord te staan.
Gezond eten en drinken
Je hoeft geen eten en drinken mee te geven, dit verzorgen wij met liefde. Wij besteden aandacht
aan een gezonde leefstijl, waardoor elk kind lekkerder in zijn/haar vel zit en met een goed gevoel
naar huis gaat. Qua eten en drinken volgen we daarom de richtlijnen van het voedingscentrum. Kort
samengevat:
• Eten we zoveel mogelijk volkorenproducten, fruit en groente
• Beperken we de inname van geraffineerd suiker en bewerkt vlees
Meer informatie over ons voedingsbeleid?
Deze hangt onder ‘Algemene documenten’ in het ouderportaal.
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Hiep hier hoera!
Is je kind jarig? Wij zorgen dat hij/zij op de BSO uitgebreid in het zonnetje staat,
bijvoorbeeld door de lievelingsactiviteit te laten kiezen of door het geven van
superkrachten tijdens de dagelijkse activiteit. Traktaties doen we niet, omdat
kinderen vaak ook al op school trakteren en vaak veel suiker binnenkrijgen.
Op het KDV maken we er ook een feestje van, we hebben zelfs een (vinden wij)
te coole feeststoel. Terwijl de jarige daarop zit, zullen wij als ware nachtegaaltjes
verjaardagliedjes zingen. Traktaties op het KDV mogen wel, maar uitsluitend
gezonde traktaties. Vraag ons gerust om inspiratie.
Liever een groot feest? We organiseren ook kinderfeestjes (vanaf 4 jaar)!
Check onze website.
Lekkere outfit
Als je lekker wil kunnen spelen en bewegen, moet je kleding hebben waar je
vrij in kunt bewegen en het liefst ook kleding die een beetje vies mag worden.
Heel graag hiervoor zorgen, zodat een beetje regen of het natte gras onze
buitenspeelse pret niet kan drukken.
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Een dagschema
Dagschema Kinderdagverblijf 0-4 jaar
7.30
9.00
9.45
10.30
10.45

- 9.00 uur		
- 9.45 uur		
- 10.30 uur		
- 10.45 uur		
- 11.30 uur		

Brengen van je kind en overdracht aan de leidsters
Dagopening, vrij spelen
Eet- en drinkmoment
Verzorgmoment
Lekker naar buiten met elkaar

11.30
12.30
13.30
13.45
15.15
15.45
16.00
17.00

-

Lunch
Vrije speeltijd of slaaptijd
Drinkmoment met de kinderen die niet slapen
Activiteit of lekker vrij spelen
Verzorgmoment
Eet- en drinkmoment
Activiteit en/of lekker vrij spelen
Vrij spelen en overdracht

12.30
13.30
13.45
15.15
15.45
16.00
17.00
18.30

uur		
uur		
uur		
uur		
uur		
uur		
uur		
uur		

Wij zijn heel flexibel en houden rekening met het slaap- en voedingsritme van de baby’s en
dreumesen. Wij volgen zoveel mogelijk het ritme van wat zij thuis gewend zijn.

Dagschema Peutergroep-ochtend 2-4 jaar
8.00
8.45
9.00
9.45
10.30
11.30
12.30
13.00

-

8.30
9.00
9.45
10.30
11.30
12.30
13.00
13.30

uur		
uur 		
uur 		
uur 		
uur		
uur		
uur 		
uur		

Kinderen worden gebracht
Dagopening met de kinderen
Knutselen passend bij het thema of een beweegactiviteit
Groente/fruitpauze
Coole bewegende leeractiviteit
Lunch
Vrij spelen
Kinderen worden alweer opgehaald
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Dagschema BSO 4-13 jaar
14.00 15.30 16.00 Vanaf 		

15.30
16.00
17.00
17.00

uur		
uur		
uur		
uur		

De kinderen komen uit school en hebben vrije speeltijd
Groente/fruitpauze
Coole buitenspeelse activiteit
Vrije speeltijd en alweer naar huis

Dagschema studie- en vakantiedagen
BSO 4- 13 jaar
7.30
10.00
12.30
14.00
16.00
17.00
17.00

-

10.00
11.30
13.30
15.00
17.00
17.15
18.30

uur		
uur		
uur		
uur		
uur		
uur		
uur		

Kinderen worden gebracht en hebben vrije speeltijd
Groente/fruitpauze + aan thema gekoppelde activiteit
Lunch
Aan thema gekoppelde activiteit gevolgd door vrije speeltijd
Groente/fruitpauze + aan thema gekoppelde activiteit
Gezond tussendoortje gevolgd door vrije speeltijd
Vrije speeltijd en de kinderen worden opgehaald
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Coole buitenspeelse activiteiten
Onze activiteiten:
• Zijn supergevarieerd en uitdagend
• Sluiten aan bij alle trends en ontwikkelingen
• Zorgen dat je kind in contact komt met alle sportverenigingen
en soorten sport
• Zorgen dat je kind een sport kiest die het écht leuk vindt
• Sluiten aan bij de leeftijd van je kind

De leukste activiteiten
Voor alle leeftijden zorgen we voor voldoende uitdaging zodat kinderen volop kunnen bewegen en
genieten. Iedere dag gaan we naar buiten. Frisse lucht is goed voor een kind en buiten hebben ze
alle bewegingsvrijheid die ze nodig hebben. Van omrollen in het gras tot proberen te staan op de
sportmatten.
Baby’s en dreumessen hebben vooral veel ruimte om vrij te bewegen. De peuters en jongste
kleuters maken op een rustige manier in een veilige setting kennis met onze coole activiteiten
die volop in het teken staan van fantasie, zoals konijnentikkertje of kleurenrace. Ook komen onze
stoere sportbegeleiders regelmatig langs om de voetjes even flink van de vloer te krijgen, het liefst
op een lekker muziekje!
En naarmate je kind ouder wordt, worden de activiteiten ook steeds uitdagender. Wat dacht je van
een potje Levend stratego? Of toch meer zin in Pokemontrefbal met superkrachten? De kinderen
van 5-9 jaar kunnen elke dag kiezen uit twee unieke activiteiten. De kinderen van 10+ hebben
naast de keuze voor activiteit(en), ook de mogelijkheid om wat voor zichzelf te doen.
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Clinics
Wij willen graag dat kinderen de juiste sport kiezen, zodat ze hun hele leven blijven
sporten! Daarom bieden wij leuke sportclinics aan, maar we gaan ook af en toe naar een
sportvereniging toe. Soms gaan we lekker buiten hockeyen of we staan op het podium te
dansen met de dansjuf.
Met de kleinste YellowBellies maken we gebruik van onze beweegvloer, de gymmatten en
muziek. Zo kunnen zij hun motoriek goed ontwikkelen. Gaaf toch?
Speelmaterialen
Onze speelmaterialen zijn erop gericht dat kinderen zich uitgedaagd voelen om volop
te spelen. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal aangesproken voelen om lekker in
beweging te komen. Dat zorgt voor een fit en gezond lijf. En dát is precies wat we willen!
Ons beweegbeleid is gebaseerd op het Athletic Skills model. Meer informatie hierover?
In het ouderportaal onder ‘Algemene documenten’ vind je ons uitgebreide beweegbeleid.
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Communicatie
Jouw kind heeft een mentor
Elk kind heeft een eigen mentor, dit is zijn vaste dagelijkse begeleider en voor jou als ouder
het aanspreekpunt voor vragen rondom de ontwikkeling van je kind. Dit zorgt ervoor dat je kind op
de opvang de aandacht en ondersteuning krijgt die het nodig heeft, zodat hij/zij het altijd naar zijn/
haar zin heeft en optimaal kan ontwikkelen! De mentor zal zich zo snel mogelijk aan je voorstellen.
Ook zal hij/zij regelmatig contact met je zoeken om voortgang te bespreken. Twijfel vooral ook niet
om zelf aan de bel te trekken als dat nodig is.
Onze oudercommissie
Iedere locatie heeft een eigen (zeer betrokken) oudercommissie, die jullie belangen behartigt.
Zij zijn bereikbaar via (BSO) oudercommissie@yellowbellies.nl en
(KDV) oudercommissiekdv@yellowbellies.nl. Benieuwd wie erin zitten?
Check onze website voor de huidige leden.
Altijd-naar-je-zinnetjes
Per jaar ontvang je ongeveer vijf keer een ‘Altijd-naar-je-zinnetjes’ in je mailbox. Het doel hiervan is
om jou als ouder op een leuke manier mee te nemen in onze dagelijks praktijk. Hierin staan allerlei
leuke nieuwtjes, feiten, wist-je-datjes en moppen die de kinderen hebben bedacht.
“Wat kan je wel serveren maar niet eten?” Een tennisbal!
Daarnaast ontvang je vier keer per jaar een informatieve nieuwsupdate van de collega’s op kantoor.
Ouderapp
De ouderapp is hét middel om contact te hebben met degenen die dagelijks contact hebben met je
kind. Voel je vrij om hier volop gebruik van te maken. We antwoorden altijd!
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Telefoonnummers altijd bij de hand
Iedere locatie heeft een eigen telefoonnummer. Deze vind je in de ouderapp.
De locaties zijn alleen bereikbaar als de locatie ook geopend is.
Bereikbaarheid voor overige vragen
Wij zorgen ervoor dat je altijd goed geholpen wordt met alle vragen over planning, facturen
en overige administratie. Onze vrolijke collega’s hebben elke ochtend van 8.30 - 13.00 uur
de volste aandacht voor je als je ons belt op 085 130 57 22.
Liever per mail? Dit kan via planning@yellowbellies.nl voor vragen over de planning.
Overige vragen mogen verstuurd worden naar info@yellowbellies.nl.
Niet helemaal tevreden?
Dat hopen we niet! Maar het kan natuurlijk gebeuren. We staan altijd open voor feedback en
zullen dit ook altijd serieus nemen. Dit kan met de mentor van je kind of de locatiecaptain
besproken worden. Spreek je liever met een van de oprichters? Danny is direct bereikbaar
via danny@yellowbellies.nl. Wij gaan ervan uit dat we met elkaar altijd tot een goede
oplossing komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je deze aan de Geschillencommissie
voorleggen, hier zijn wij bij aangesloten.
Altijd naar je zin garantie
Uiteraard kun je in zo’n geval een beroep doen op onze ‘Altijd-naar-je-zin garantie’. Je
hebt dan geen opzegtermijn. We vragen je dan wel om een feedbackformulier in te
vullen, zodat we meteen kunnen leren van je feedback.
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Goed om te weten
Onze ouderapp: Kindplanner
Download onze ouderapp Kindplanner. Deze is te vinden in de Appstore
of Playmarket. Met dezelfde inloggegevens kun je ook inloggen op ons
ouderportaal. De werking is hetzelfde maar hier heb je iets meer functies,
zoals het wijzigen van je contract. De organisatiecode voor onze app is:
Kb16eF8e6.
Vergeet niet om via het ouderportaal een profielfotootje in te stellen van
je kind. Dat vinden we superleuk!
Behoefte aan extra informatie?
Heb je na het lezen van dit praktische welkomstboekje nog steeds vragen? Dat kan natuurlijk!
Als je inlogt op ons ouderportaal (yellowbellies.kindplanner.nl) vind je aan de linkerkant een menu.
Wanneer je daar klikt op ‘Algemene documenten’, vind je daar extra verdieping en uitleg.
Kinderopvangtoeslag
Als je gebruik maakt van onze kinderopvang heb je (onder bepaalde voorwaarden)
recht op kinderopvangtoeslag. Benieuwd wat dit voor jou betekent?
Maak gebruik van onze rekentool: https://yellowbellies.kdvonline.nl.
Vergeet niet om de contractgegevens door te geven aan de belastingdienst:
• Het gemiddeld aantal uren opvang per maand
• Het uurtarief
• Het LRK-nummer
Al deze gegevens vind je op het contract.
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Tot slot
Hopelijk zijn jullie na het lezen van dit boekje
net zo enthousiast geworden als wij.
We staan te popelen om jou en je kind te
verwelkomen.

Word ook een YellowBellie. Kom bij ons
spelen en heb het altijd naar je zin!

Tot snel!
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