
 

 

 

 

Praktische informatie  
kinderdagverblijf Klimop 
 
 
Adres   Laauwikstraat 2  
Postcode en plaats 6663 CD Lent 
Telefoonnummer  024 205 30 43 
E-mail   kdvklimop@kion.nl 
LRK nummer  182778034 
Openingsdagen  maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag 
Openingstijden  7.30 tot 18.00 uur 
Clustermanagers  Marloes Buurman 
E-mail   m.buurman@kion.nl  
 
 
Het kinderdagverblijf heeft vier verticale stamgroepen voor kinderen van 0 tot 4 
jaar, met ieder maximaal 16 kindplaatsen. Op dit moment zijn er drie 
stamgroepen in gebruik. 
Bij activiteiten kunnen we de stamgroep verlaten en spelen de kinderen in de 
gang, de binnentuin, op een andere stamgroep of in de bso ruimte. 
 
Bij deze locatie werken 12 pedagogisch medewerkers, vaste invalkrachten en 
soms stagiaires. 
 
Belangrijk om te weten en mee te nemen 
✓ Fijn als je kind een eigen tas/rugzak heeft met daarin: 

o Verschoning in geval van een ongelukje. 
o Goed gekozen kleding, niet al te netjes want we spelen veel buiten met 

zand, water en andere natuurlijke materialen. 
o Knuffel/speen/fles/slofjes etc.  

Willen jullie deze spullen in de ochtend in het mandje van de kinderen leggen en 
aan het einde van de dag weer mee naar huis nemen? 
✓ Jas/das/handschoenen e.d. : graag alle spullen voorzien van naam. 
✓ Als je kind ziek of afwezig  is, laat je dit altijd weten. Dit kan via het 

Ouderportaal. 
✓ We vieren de verjaardag van je kind met een leuke activiteit en wij zorgen ook 

vanuit het kinderdagverblijf voor een kleine traktatie op de groep. Wil je als 
ouders zelf een traktatie verzorgen, overleg dit dan even met de pedagogisch 
medewerker. 

✓ Mededelingen en actuele info vind je op het Ouderportaal en het 
informatiebord voor mededelingen. Handig als je dit in de gaten houdt. 

Mentor en tweede vaste gezicht 
Een van de pedagogisch medewerkers is de mentor van je kind. Zij voert met jou 
het welkomstgesprek en de vervolggesprekken over de ontwikkeling van je kind. 
Daarnaast is er een tweede pedagogisch medewerker, die als vast gezicht voor 
je kind geldt. Behalve in vakanties is, op de dag dat je kind komt, óf de mentor óf 
het tweede vaste gezicht aanwezig. Wie dit zijn, vertellen we je bij het 
welkomstgesprek. 
 
Bij brengen en ophalen kun je altijd vragen stellen aan alle pedagogisch 
medewerkers van de groep. Wil je een extra gesprek dan kun je hiervoor een 
afspraak maken. 
 



 

 

 

 

 
Drie-uurs regeling 
Het aantal pedagogisch medewerkers dat aanwezig moet zijn, is afhankelijk van 
het aantal kinderen en hun leeftijd. Wij zorgen ervoor dat we per dag nooit meer 
dan drie uur afwijken van de beroepskracht/kind ratio (BKR). Dit is inzichtelijk 
door registratie in het Ouderportaal. 
 
We wijken niet af van de BKR tussen 8.30 en 13.00 uur en tussen 14.30 en 
17.30 uur. 
Mogelijk wijken we af van de BKR tussen 7.30 en 8.30 uur, tussen 13.00 en 
14.30 uur en tussen 17.30 en 18.00 uur. 
 
Verjaardagen 
De belangrijkste dag van het jaar, de verjaardag van jouw kindje! Natuurlijk 
besteden onze pedagogisch medewerkers hier aandacht aan. Het is handig om 
te weten wat er op die dag van je verwacht wordt, of wat juist niet. Onze 
pedagogisch medewerkers zullen die dag een moment uitkiezen om samen met 
de kinderen de verjaardag te vieren. De muziekinstrumenten worden uit de kast 
gehaald en de jarige krijgt een mooie verjaardagmuts. Natuurlijk mag de jarige 
ook trakteren.  
 
Pedagogisch beleid 
Op de homepage van de KION website vind je onder ‘Zo werken wij’ algemene 
informatie over onder andere ons pedagogisch beleid, over wennen, over 
veiligheid en gezondheid. Dit is beleid waar we als locatie van KION naar 
handelen. 
 
Op onze locatiepagina staat bij ‘Ons pedagogisch handelen’ de voorbeelden 
beschreven hoe we elke dag handelen bij onze locatie. 
 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons en voor vragen kun je altijd bij ons terecht. 
 
 
 
Team kinderdagverblijf Klimop 
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