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24-uurs Noodopvang bij Kidswereld Weesp  

 

Beste ouders(s)/ verzorger(s),       Weesp, maart 2020 

Allereerst willen wij u welkom heten bij Kidswereld.  Uw kind  zal de komende periode door onze 
pedagogisch medewerkers worden opgevangen op locatie Kanaaldijk 1 in Weesp. Wij bedanken u 
alvast voor het vertrouwen en zijn dankbaar dat wij door middel van de 24- uurs noodopvang een 
bijdrage kunnen leveren in deze tijden van crisis. Wij zien dan ook in dat uw werkzaamheden binnen 
de vitale sectoren voor ons allemaal van groot maatschappelijk belang zijn.  

Middels deze brief willen wij u informeren over onze organisatie en de gang van zaken omtrent de 24- 
uurs noodopvang . Wij begrijpen dat deze omstandigheden voor alle gezinsleden wennen zullen zijn 
en wensen dan ook dat dit proces goed verloopt.  

Wie zijn wij? 

Kinderopvang Kidswereld is opgericht in 1988 in de keuken van een operationele veehouderij aan de 
Kanaaldijk in Weesp. Wat klein begon, groeide uit tot een opvang met meerdere vestigingen. 
Kinderopvang Kidswereld beheert nu kindercentra in Weesp, Aetsveld, Nigtevecht, Baambrugge en 
Nederhorst den Berg.  

Met elkaar werken we aan kwaliteit in de kinderopvang volgens de missie en visie van Kidswereld, 
namelijk:  

“Het kind en de wereld eromheen staat bij Kinderopvang Kidswereld centraal. Samen werken 
wij aan het optimaliseren van het welbevinden en de betrokkenheid van het kind en hopen 
daarmee ook het plezier, de motivatie en de inspiratie van de medewerkers te verhogen”.  

Daarnaast werken wij aan de vier basisdoelen van de Wet Kinderopvang die zijn ontwikkeld door 
professor Riksen-Walraven: 

- Het bieden van emotionele veiligheid 
- Gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke competentie 
- Gelegenheid tot het bieden van sociale competentie 
- De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van de samenleving eigen te maken. 
 

Tijdens de  24- uurs noodopvang bieden we het volgende: 

 Dag- en nachtopvang, 7 dagen per week in een veilige en gezonde omgeving voor kinderen 
van 0-4 jaar 

 Naschoolse* - en nachtopvang, 5 dagen per week en weekendopvang in een veilige en 
gezonde omgeving voor kinderen van 4-12 jaar 

 Een dagritme, wat de kinderen structuur en houvast geeft 

 Gekwalificeerde pedagogisch medewerkers (met VOG) 

 Zoveel mogelijk vertrouwde beroepskrachten voor kinderen van 0-4 jaar. Het rooster zal 
zichtbaar zijn voor de kinderen en ouders.  

 Ontbijt/ lunch/ avondeten/ tussendoortjes 

 Vervoer van/ naar school* 

*Tijdens schooltijd worden de kinderen op school opgevangen. Na schooltijd kunnen zij bij Kidswereld 
worden opgevangen. 

Slapen op de opvang: 
- Slaapmogelijkheden (bedden/ beddengoed). 
- De kinderen krijgen een eigen vast bedje. 
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- De pedagogisch medewerkers zullen zoveel mogelijk rekening houden met de vaste slaaprituelen 
van de kinderen. 
- De pedagogisch medewerkers zullen gedurende de nacht bij de kinderen op de kamer aanwezig 
zijn. 
- De kinderen die blijven slapen nemen van thuis mee: pyjama, schone kleren, toiletartikelen en een 
knuffeltje, doekje, boekje of iets wat een vertrouwd gevoel geeft van thuis. 
 
Zoals hierboven benoemd werken wij bij Kidswereld met een dagritme. Wij gaan op vaste momenten 
aan tafel, naar buiten of doen een activiteit/ vrij spel.  Hieronder vindt u ons dagritme: 

 

 

Aanvullende praktische informatie: 

- Pedagogisch medewerkers werken de volgende diensten: 

Dagdiensten   Avond/nachtdiensten  

07:30-13:00   18:00- 23:00 

12:30-18:30    22.30- 07:45 

- De diensten overlappen een half uur zodat er tijd is voor een overdracht 

- Volgens het vier-ogen-principe zijn er overdag minstens twee pedagogisch medewerkers 

aanwezig. In de nacht zijn er drie pedagogisch medewerkers aanwezig. 

- Voor kinderen tot een jaar is er bij Kidswereld flesvoeding Nutrilon 1, 2 en 3 beschikbaar. 

Indien uw kind andere voeding krijgt, dan vragen wij u dit zelf mee te nemen 

- We zullen samen met de BSO kinderen dagelijks het avondeten verzorgen. Rond 18.00 uur 

wordt er gezamenlijk gegeten. Wij werken zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het 

Voedingscentrum en ons eigen Voedingsbeleid (op te vragen op locatie). 

- Kidswereld verzorgt luiers (merk Kruidvat). Deze hoeft u dus niet mee te geven. 

Belangrijke informatie: 

- Is uw kind allergisch voor bepaalde dieren/ voeding of iets anders? Onze locatie op de 

Kanaaldijk bevindt zich op een veehouderij. Vergeet allergieën niet aan ons te melden.  

- Indien uw kind verkouden is, hoest of keelpijn heeft, mag uw kind niet gebracht worden.  

7:30 Ontbijten met kinderen, Dagdienst start 
8:30-9:30 Activiteit. Ma t/m vr.: BSO kinderen worden naar school gebracht.  
9:30-10:00 Fruit eten 
10:00 Kinderen die 2 keer slapen gaan naar bed   
10:15 Activiteit 
10:45 Opruimen + Kinderen gaan naar buiten  
11:45 Kinderen gaan naar binnen en wassen handen 
12:00-12:30 Brood eten  
12:30 Kinderen die één keer slapen gaan naar bed 
13:00  Activiteit 
14:00-15:00  Kinderen die twee keer slapen gaan naar bed.  Kinderen komen uit bed.  

Ma t/m vrij: BSO kinderen worden uit school gehaald 
15:45-16:00 KDV: Cracker eten. BSO: fruit/groente eten 
16:00  Naar buiten of activiteit  
16:30-17:00  Kinderen komen uit bed 

17:00 Vrij spelen  
17:30-18:30 Koken en eten 
18:00-19:00 Ontspanning/ Sesamstraat kijken/ spelletjes doen 
19:00 0-4 jaar: tandpoetsen/ pyjama aan, voorlezen, naar bed 

4-12 jaar: Jeugdjournaal kijken, lezen 
20:00-20:30 4-12 jaar: Voorlezen/ zelfstandig lezen, tandenpoetsen/ pyjama aan/ naar bed brengen 
22:30 Wissel van diensten, slaapdienst start 
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- Kidswereld beschikt over eigen vervoer (Kidswereld busjes) waarmee we kinderen naar 

school kunnen brengen en halen. Wilt u hier gebruik van maken, vul dan onderstaand 

formulier in. 

- Aan de noodopvang zitten geen kosten verbonden. 
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Toestemming brengen/ halen basisschool per Kidswereld bus 

Toestemming vervoer bus naar school 

Naam kind  Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Ouder/verzorger 1  

Ouder/verzorger 2  

Vestiging  

Groep  

 

Hierbij geven bovengenoemde ouders / verzorgers toestemming aan het team dat hun kind: 

 

o Gebracht wordt naar school 

Tijdstip brengen: ….............................................................................................  

Dagen:   ……………………………………………………………………………………………. 

Naam school en adres:  ……………………………………………………………………………………………. 

 

o Opgehaald wordt van school 

Tijdstip brengen: ….............................................................................................  

Dagen:   ……………………………………………………………………………………………. 

Naam school en adres:  ……………………………………………………………………………………………. 

 
Plaats en datum Voor akkoord ouder/verzorger  

___________________________              ___________________________ 

    

Voor akkoord namens team 

___________________________ 


