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1 Welkom
Dit is de brochure van kinderdagverblijf Istia Weert – Vlinder Villa.
Vlinder Villa bestaat inmiddels al 18 jaar en biedt persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Ook de inspectie
spreekt van continue kwaliteit. Speerpunten binnen Vlinder Villa zijn persoonlijke benadering, positieve aandacht en
betrokkenheid in huislijke sfeer, opvang in kleine groepjes, korte lijnen en vaste aanspreekpunten voor ouders.
Het team bestaat uit gediplomeerde leidsters en op elke groep staan vaste leidsters. Herkenbare bedrijfskleding hebben we
niet nodig, we leren elkaar snel kennen om wie we zijn.
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2 Meerwaarde van Vlinder Villa
2.1

Kwaliteit

Wij dragen er zorg voor dat we steeds voldoen aan de gestelde eisen door de overheid en zullen hierop ook gecontroleerd
worden.
Kwaliteit uit zich in een veilige en schone omgeving, goed en voldoende speelmateriaal, voldoende toezicht, continuïteit van
de opvang en de groepsleiding, deskundige groepsleiding.
Vlinder Villa is echter van mening dat ook korte lijnen binnen een organisatie, goede communicatie, huiselijkheid en een
gezellige sfeer van grote invloed zijn op de kwaliteit van de geboden dienstverlening.

2.2

Pedagogische visie, pedagogisch beleid

Binnen Vlinder Villa gaan we uit van de individuele ontwikkeling van elk kind, waarbij de behoeften van het kind centraal
staan. Wij vinden het belangrijk het kind te motiveren en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en het daarbij in zijn
waarde te laten. De leidsters kunnen de kinderen wel een stukje educatie meegeven, maar alles ademt een gewone,
huislijke sfeer uit. Het is geenszins de bedoeling als school te gaan fungeren.
Bij Vlinder Villa hebben de kinderen volop speelmogelijkheden en zijn we samen creatief, zowel binnen als buiten. We
helpen elkaar en zoeken samen oplossingen. Je mag je hier ontplooien door hoofd, hart en handen aan te spreken. Ieder op
zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.
Wel vinden we het belangrijk kinderen enige structuur mee te geven en consequent te zijn naar de kinderen. Dit geeft een
kind duidelijkheid en vertrouwen. Het pedagogische beleid en het pedagogisch werkplan liggen ter inzage in het
kinderdagverblijf.
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3 Praktische informatie
3.1

Openingstijden

Vlinder Villa is open van maandag tot en met vrijdag. Het gehele jaar, dus ook in de schoolvakanties. Maandag tot en met
vrijdag van 07.30u. tot 18.00u. (met de mogelijkheid vanaf 07.00u. en tot 18.30)

3.2

Sluitingsdata

Vlinder Villa is op alle officiële feestdagen gesloten vermeerderd met carnavalsmaandag en de vrijdag aansluitend aan
Hemelvaartsdag. Oudejaarsdag en kerstavond zijn wij om 17.00u. gesloten.
Ook is Vlinder Villa twee dagen in het jaar gesloten in verband met nascholing van de leidsters. Zo wordt jaarlijks de cursus
bedrijfshulpverlener gevolgd met de daaraan gekoppelde lessen EHBO.

3.3

Halen en brengen

Wij verzoeken U de haal- en brengtijden te respecteren. Wanneer U Uw kind eerder ophaalt, belt U dan alstublieft van
tevoren. Het kan immers zijn dat Uw kind meewandelen is.

3.4

Afmelden

Als Uw kind ziek is of om een andere reden niet naar Vlinder
Villa komt, meldt U dit dan alstublieft vóór 09.00u. Graag horen
wij ruim van tevoren welke data Uw kind afwezig zal zijn door
geplande vakanties.
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4 Groepsinformatie
4.1

Indeling groepen

De ingang van Vlinder Villa is aan de Emmasingel 12. Dit pand heeft 2 groepen. Hier verblijven de kinderen van 0 tot 1½ jaar
en van 1½ tot 2½ jaar. Er is een snoezelruimte aanwezig en een grote buitenspeelruimte.
Dit pand verschaft ook toegang tot de 3e en 4e groep die in de Maasstraat verblijft. Hier zijn twee ruime groepsruimtes en
een fijn ingerichte, afgeschermde buitenspeelplaats. Deze groep bestaat uit kinderen van 2½ tot 4 jaar.

4.2

Wat is opvang binnen Vlinder Villa?

Uw kind wordt opgevangen en begeleid in een groep met gediplomeerde leidsters. Vlinder Villa bestaat uit 4 groepen, n.l.
kinderen van 0 tot 1½,1½ tot 2½ en 2½ tot 4 jaar. Er wordt zoveel mogelijk met de behoefte van Uw kind rekening
gehouden. Kinderen worden in principe vrijgelaten in datgene wat ze willen doen. Er is een dagritme van samen eten,
drinken, vrij spelen, slapen en georganiseerde activiteiten.
Vanaf 07.30u. tot ±09.00u. worden de kinderen gebracht (vanaf 07.00u. is mogelijk, zie prijslijst). De leidster streeft ernaar om
elk kind dat binnenkomt persoonlijk aandacht te geven. De kinderen beginnen de dag met vrij spelen of krijgen een activiteit
aangeboden.
Om 09.00u openen we de dag gezamenlijk op de groep in het kringetje en verbinden we gedurende de dag diverse
activiteiten aan elkaar met vaste liedjes. De dag sluiten we ook weer samen in een kringeltje af. Dit geeft herkenbaarheid,
structuur en vertrouwen.
Om ± 09.30u. krijgen de kinderen fruit en iets te drinken. Hierna is er tijd om vrij te spelen of voor een geplande activiteit,
zoals b.v. knutselen of koekjes bakken. Bij lekker weer gaan de kinderen buiten spelen of gaan ze een stukje wandelen met
de leidsters.
Om ±11.30u. wordt er geluncht. Na het eten poetsen de kinderen hun tanden. Daarna is het tijd voor het middagdutje en
kunnen de kinderen die opblijven vrijspelen.
Tot ±15.00u. kan er speciaal tijd besteed worden aan een activiteit met de oudere kinderen in de groep, zoals b.v. gezellig
een spelletje als memorie of een moeilijker knutselwerkje.

7

Kinderdagverblijf Vlinder Villa

Emmasingel 12 6001 BC Weert

Wanneer het kind weer wakker wordt krijgt het de gelegenheid rustig bij te komen en daarna gaat het weer spelen. Rond
15.30u. krijgen de kinderen weer iets te drinken, komkommer, en een koek.
Zingen, voorlezen, snoezelen, buitenspelen, etc. zullen veelvuldig aan bod komen voor alle kinderen. Tussen 17.00u. en
18.00u. worden de kinderen opgehaald (tot 18.30u. is mogelijk, zie prijslijst).
Voor kinderen die nog flesvoeding krijgen wordt het schema van thuis aangehouden, dit geldt ook voor het slaapritme. De
kinderen worden met regelmaat verschoond.
De dagindeling wordt met de ouders overlegd en er wordt daar waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van de
ouders. Er zijn vaste momenten voor het verschonen en het plassen. Zo nodig worden de kinderen extra verschoond of
gaan ze vaker naar het toilet.
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Wat neemt u mee naar het kinderdagverblijf?

Het is fijn als u reserve kleding meegeeft in de tas. Wij raden U aan Uw kind gemakkelijk zittende kleding aan te doen zodat
het er lekker in kan bewegen. Bijvoorbeeld joggingbroek of joggingpakje. Hou er rekening mee dat de kleding vies kan
worden, we gaan immers veel naar buiten.
De tas, de jas, de trappelzak, het flesje, de speen en de doseerbakjes dienen duidelijk voorzien te zijn van de naam. Dit om
evt. vergissingen/vermissingen te voorkomen.
Eten (brood) en drinken is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt ook voor vers fruit en flesvoeding (Nutrilon 1,2 en 3). De
zuigelingen gebruiken hun eigen flesjes en spenen van thuis. Voor de kinderen die geen flesvoeding meer krijgen zorgt
Vlinder Villa voor (tuit)bekers.
Borstvoeding meegeven is natuurlijk altijd mogelijk. Met speciale diëten en diverse andere voedingsgewoonten kan rekening
gehouden worden. U dient dan zelf voor aangepaste voeding te zorgen.
Wij verzoeken U vriendelijk geen snoep mee te geven aan uw kind.
Luiers, billendoekjes, en Sudocrème/Bepanthencrème worden door Vlinder Villa verzorgd.
Wij verzoeken U vriendelijk Uw kind geen speelgoed mee te laten nemen naar Vlinder Villa, dit kan immers kwijtraken of
kapotgaan. We begrijpen echter dat kinderen zo aan een knuffeltje of doek (voor het slapen) gehecht zijn dat hij of zij dit
mee wil nemen. Geen probleem, een merkje of naam erop kan onnodig verdriet besparen.
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Eetmomenten bij Vlinder Villa

Hieronder een opsomming van de producten tijdens de eetmomenten bij Vlinder Villa:
Op elke groep hebben we als extraatje biologische rozijntjes.
De babygroep (boven):
Biologisch fruit (appel, peer, banaan), gepureerd voor de kleinsten en kleine stukjes voor de grotere kindjes.
Tarwebrood met 100% plantaardige boter, biologische fruitspread en biologische pindakaas.
Soepstengel of biologische rijstwafel.
Nutrilon flesvoeding nummer 1, 2 en 3. Deze wordt bereid met bronwater uit een fles.
Vanaf 1 jaar biologische halfvolle melk.
De dreumesgroep (beneden):
In de ochtend: Biologische fruit (appel, peer, banaan, mandarijn, druif) in stukjes en biologisch diksap (appelsmaak) of water.
Lunch: Tarwebrood, met 100% plantaardige boter, smeerkaas, biologische fruitspread en biologische appel-perenstroop.
Rooibos thee, biologische halfvolle melk of water.
Na het middagdutje: biologisch diksap of water, een stukje biologische komkommer en een tarwe koekje.
Einde van de middag: meegebrachte maaltijd of biologische drinkyoghurt, een soepstengel/biologische rijstwafel.
De dreumesen drinken uit een stevige doorzichtige kunststof beker of tuitbeker.
De peuters (Maasstraat):
In de ochtend: Biologische fruit (appel, peer, banaan, mandarijn, druif) in
partjes of stukjes en biologisch diksap (appelsmaak) of water.
Lunch: Tarwebrood, met 100% plantaardige boter, smeerkaas, biologische
fruitspread en biologische appel-perenstroop. Vosjes- of eekhoorntjes thee
(dit is biologische kinderthee), biologische halfvolle melk, groentebouillon of
water. De kinderen mogen elke dag kiezen wat ze bij de boterhammen
willen drinken.
Na het middagdutje: biologisch diksap, vosjes- of eekhoorntjes thee of
water, een stukje biologische komkommer en een tarwe koekje.
Einde van de middag: meegebrachte maaltijd of biologische drinkyoghurt,
een soepstengel/biologische rijstwafel.
De peuters drinken allemaal uit een stevige glazen beker.
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Contact met de ouders

Als ouders hun kind plaatsen op een kinderdagverblijf dragen ze voor een deel de opvoeding en begeleiding over aan het
kinderdagverblijf. Bij Vlinder Villa vinden we het heel belangrijk dat de ouders zich thuis voelen en hun kinderen met een
gerust gevoel bij ons laten.
Wij vinden het daarom van belang om de ouders bij het kinderdagverblijf te betrekken, zodat ze op de hoogte zijn van wat
hun kind beleeft bij Vlinder Villa.
Ouders krijgen op de volgende wijze informatie:
•

Er zijn steeds korte haal- en brenggesprekjes. De ouders vertellen hoe het hun kind thuis is vergaan en de leidsters
vertellen hoe het op Vlinder Villa is gegaan.

•

Daarnaast werken we voor ieder kind met een schriftje, waar steeds dingetjes in genoteerd kunnen worden.
Als ouders meer informatie willen of een extra gesprek, kan dat altijd met de leidsters geregeld worden.
Verder krijgen de ouders informatie via “nieuwsbrieven”.

•

Ouders kunnen overdag altijd bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat.

•

In de zomer is er een gezellig samenzijn van de ouders met de kinderen. Wij zullen hierbij zoveel mogelijk de ouders
betrekken. Uw ideeën voor de invulling van activiteiten zijn van harte welkom.

•

Vlinder Villa heeft een commissie waarin een aantal ouders en leidsters overleggen met elkaar over de lopende
zaken van Vlinder Villa, de zogenaamde “oudercommissie”. Hierbij moet u denken aan pedagogisch beleid,
activiteiten, nieuwsbrief maken, etc. Ook zullen de ouders met deze oudercommissie meedenken in het zoeken naar
oplossingen voor bepaalde zaken en het oplossen van eventuele problemen.

Uw schriftelijke ideeën ter verbetering van de kinderopvang zijn altijd van harte welkom.
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5 Algemene informatie
5.1

Ziekte, ongevallen

Als Uw kind ziek is, doet U er goed aan Uw kind thuis te houden. Een kind dat zich niet lekker voelt is het liefst rustig thuis in
zijn of haar vertrouwde omgeving. Als Uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf nemen wij contact met U op en overleggen
we met U of Uw kind opgehaald dient te worden (b.v. bij flinke diarree, braken, 38,5 graden koorts of hoger). Als Uw kind
medicatie behoeft, dient dit schriftelijk vastgelegd te worden.
De groepsleiding is in het bezit van een EHBO-diploma én BHV-diploma, bij kleinere ongevallen kan de leiding zelf ingrijpen.
Verder zijn er contacten gelegd met een vaste arts die ingeschakeld kan worden.

5.2

Inschrijving

Op de website staat een inschrijfformulier. Deze kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar Vlinder Villa.
Uw kind kan na inschrijving direct geplaatst worden tenzij alle plaatsen al bezet zijn. Informeer hier gerust naar alvorens in te
schrijven.

5.3

Financiën

De prijslijst is op de website bijgevoegd. Tijdens ziekte, vakantie of anderszins verzuim van Uw kind dient de ouderbijdrage
gewoon doorbetaald te worden, dit om de plaats van Uw kind te waarborgen. Uw kind incidenteel extra laten komen behoort
ook tot de mogelijkheden, mits er plaats is binnen de groep. U betaalt de uren achteraf.
In veel gevallen zal het voor de ouders mogelijk zijn een gedeelte van de
gemaakte kosten via de belasting terug te vragen. De belastingdienst kan
U hierover meer informatie geven (www.belastingdienst.nl). Op de
facturen van Vlinder Villa staan alle gegevens om de toeslagformulieren
correct in te kunnen vullen.
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Verzekeringen

Vlinder Villa heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de kinderen en de
werknemers. Deze verzekering is ook geldig tijdens uitstapjes. Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor het zoekraken
en kapot maken van kleding en andere meegebrachte spullen.
Wij raden alle ouders aan een WA-verzekering af te sluiten voor hun kind, dit in verband met eventuele schade die door het
kind zou kunnen worden aangericht.

5.5

Klachten

Als U klachten heeft met betrekking tot Vlinder Villa kunt U deze doorgeven aan de leidinggevende. Wij gaan ervan uit dat
ouders hun onvrede over bepaalde zaken tijdig kenbaar maken, zodat we er samen over kunnen praten en hier eventueel
direct op in kunnen spelen. Via Istia is Vlinder Villa aangesloten bij de Geschillencommissie. Als U er met de leiding niet
uitkomt, kunt U contact opnemen via deze site: www.degeschillencommissie.nl. Natuurlijk hopen wij het probleem samen met
U op te lossen!

5.6

Privacy

Wij geven omwille van de privacy van onze klanten en werknemers geen persoonlijke gegevens door aan derden. Leidsters
van Vlinder Villa is het niet toegestaan om op te passen bij ouders thuis.

Tot slot,
We hopen U met deze brochure goed geïnformeerd te hebben. Mocht U nog vragen en/of suggesties hebben, dan kunt U
natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Namens het Vlinder Villa – team, Carole Beljon
N.B. Op al onze overeenkomsten met inbegrip van verstrekte adviezen en/of mededelingen zijn de Algemene Voorwaarden
van Istia van toepassing. Deze kunt u downloaden op de website van Vlinder Villa: https://www.vlindervilla.nl/inschrijven/
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