Algemene informatie en richtlijnen
_____________________________________________________________________________
In de Delftlanden kan Kinderopvang Kleinduimpje kinderen opvangen in de leeftijd van 10 weken t/m 12 jaar. De groepen
zijn verticaal samengesteld, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden samen in 1 groep spelen. Bij het KDV
kunnen we maximaal 30 kinderen, verdeeld over 2 groepen, opvangen. Bij de babygroep (Strand) kunnen we maximaal 17
kinderen opvangen per dag en bij de peutergroep (Boerderij) kunnen we maximaal 13 kinderen per dag opvangen. Bij de
BSO (Verkeer) kunnen we max 30 kinderen per dag opvangen.
Ook hebben we een voor/tussen/naschoolse en vakantie opvang.
In onze andere locatie in de Rietlanden in de school De IJsvogel kunnen we maximaal 70 kinderen per dag opvangen.
We hebben daar een 2+ groep (Paddenstoel) waar we 15 kinderen per dag kunnen opvangen en drie BSO groepen waar we
totaal 55 kinderen kunnen opvangen per dag.
Eigenlijk zijn we één groot gezin; de kleintjes leren van de grote en de grote leren rekening te houden met de kleintjes.
Kinderopvang Kleinduimpje is een zeer flexibele opvang in de vorm van een huiselijke sfeer in de wijk Delftlanden en
Rietlanden waar omheen verschillende scholen staan (dit is weer gemakkelijk voor de naschoolse opvang).
Bij ons staat huiselijkheid voorop zodat kinderen zich bij ons thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.
De baby’s volgen zoveel mogelijk hun schema zoals ze dat thuis gewend zijn. De grotere kinderen krijgen ‘s morgens
fruit/drinken en/of een tussendoortje. Tussen de middag een boterhammetje en/of crackers met o.a. een beker melk, optimel
of ranja erbij, en natuurlijk ‘s middags nog iets lekkers.
Kinderen kunnen naar behoefte een dutje doen. Bij Kleinduimpje werken we met gediplomeerde pedagogisch medewerkers
en we hebben op vaste dagen één of meerdere stagiaires. Bij de naschoolse opvang staat huiselijkheid voorop, de
pedagogisch medewerkers zorgen voor een prettige sfeer waarbinnen de kinderen zich op hun gemak voelen en zich kunnen
ontplooien. Bij de BSO eten we tussen de middag gezamenlijk; de ouders hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Dit
wordt verzorgt door Kleinduimpje. Een nieuw kindje mag bij Kinderopvang Kleinduimpje één keer proefdraaien om te
wennen aan de nieuwe situatie te wennen.
De groepsruimtes zijn gezellig ingericht, waarbij we zoveel mogelijk rekening gehouden hebben met de behoeftes van de
kinderen in alle leeftijden. Ook bieden de groepsruimtes de kinderen de mogelijkheid om te ontspannen en/of uit te rusten.
Er zijn gezellige zithoeken (knuffelhoeken), knutseltafels, en poppenhoeken voor het spelen met poppen en winkelmateriaal
en/of koken of het doen van spelletjes. Bij zowel de IJsvogel als de Delftlanden hebben we een open binnenspeelruimte
waar veel gebruik van gemaakt kan worden.
Kinderopvang 'Kleinduimpje' ( KDV & BSO ) is alle werkdagen en vakanties geopend van 7:00 uur tot 19:00 uur met
uitzondering van een aantal (feest)dagen (zie overzicht sluitingsdagen).
De NETTO kosten voor het kinderdagverblijf zijn per 01-01-2016: € 6,85 per uur. Wij werken niet met dagdelen maar met
uren die u per maand bij ons inkoopt.
De NETTO kosten voor de buitenschoolse opvang zijn per 01-01-2016: € 6,85 per uur, ook hier werken wij niet met
dagdelen maar met uren die u per maand bij ons inkoopt.
Kinderopvang Kleinduimpje brengt u minimaal 20 uur per maand in rekening, ongeacht of u uw kind nu wel of niet brengt
(ook bij ziekte/feest/vakantiedagen) zie overeenkomst.
Bij flexibele afname van dagen vragen wij u deze uiterlijk vóór vrijdag voor de week daarop aan ons door te geven in ons
kind-planningssysteem Rosa. Bij inschrijving krijgt u hiervoor een wachtwoord toegestuurd.
U geeft zelf aan de belastingdienst het aantal uren op wat u denkt af te nemen over het hele jaar. Deze telt u bij elkaar op en
deelt dit door 12, zodat u op een gemiddeld aantal uren per maand zit. Het aantal contracturen dat u per maand inkoopt per
kind geeft u op aan de Belastingdienst.
De uren die u aan de belastingdienst opgeeft dient te worden doorgegeven aan Kinderopvang Klein Duimpje, dit is tevens
de factuur die maandelijks bij u in rekening wordt gebracht (ook bij vakanties/ziekte en/of afwezigheid). Komt u over de
maandelijks opgegeven uren heen worden deze bij u in rekening gebracht middels een gespecificeerde nota.
NB:
De opgegeven uren aan de belastingdienst gelden per maand, de extra uren die u per maand afneemt betaalt u bij.
U zal voor deze opgegeven aantal uren rond de 20ste iedere maand toeslag ontvangen van de belastingdienst voor de
volgende maand.
Wij factureren de opgegeven uren (min. 20 uur) elke 20ste van de maand. Deze factuur dient u binnen 10 werkdagen te
betalen. De factuur van de extra uren van diezelfde maand worden per 1ste van de nieuwe maand verrekend, deze factuur
dient U ook binnen 10 werkdagen te betalen.
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Let op: het aantal uren die U opgeeft bij de Belastingdienst is uw eigen verantwoordelijkheid!
Bereken het aantal uren per maand zorgvuldig, houd er rekening mee dat er ook maanden bij zijn die bijna vijf
weken hebben!

______________________________________________________________

Overzicht sluitingsdagen:
● Goede Vrijdag
● Tweede Paasdag
● Koningsdag
● 5 Mei (1 keer per 5 jaar te beginnen in 2010)
● Hemelvaartsdag
● De dag (vrijdag) na Hemelvaartsdag
● Tweede Pinksterdag
● 31 december
*Let op: Week tussen kerst en oud en nieuw = open naar aanbod

Zelf verantwoordelijk voor de complete rekening
Als ouder sluit u zelf een overeenkomst af met de kinderopvang naar keuze.
U zorgt er ook zelf voor dat de totale factuur betaalt wordt!
Niet dat u voor alle kosten opdraait, maar het is wel uw eigen verantwoordelijkheid dat U de vergoeding van de overheid
krijgt.
Deze kun je aanvragen bij de Belastingdienst, via de link http://www.belastingdienst.nl (via deze site kunt U een
proefberekening maken, op deze site kunt U uitrekenen hoeveel kindertoeslag U netto krijgt van de belastingdienst).
Bij het invullen van de aanvraag heeft u een offerte nodig van de opvangkosten per maand voor het gehele jaar.
Om voor vergoedingen in aanmerking te komen is het nodig dat de kinderopvang bij het landelijk register kinderopvang is
geregistreerd. Kinderopvang 'Kleinduimpje' is uiteraard geregistreerd.
KDV Delftlanden
BSO Delftlanden
KDV de IJsvogel
BSO de IJsvogel

Nummer
Nummer
Nummer
nummer

:
:
:
:

838 653 297
154 615 274
527 811 427
148 260 755

De link naar het landelijk register kinderopvang:

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/houder/NP/GegevensHouder.jsf?selectedResultI
d=67806&currentPage=0
Inenting kind(deren)
Kind(eren) die bij kinderopvang Kleinduimpje worden toegelaten moeten zijn ingeënt tegen:
( B M R ) Bof, Mazelen, Rodehond.
( D K T P ) Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Pokken.
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Kinderopvang Kleinduimpje (BSO & KDV )

Woonplaats
Postcode
Adres
Telefoon
Mob. Telefoon
Email
Website
Kvk
Vestigingsnummer
Vestigingsnummer

DE IJSVOGEL
Mob. Telefoon BSO Oceaan
Mob. Telefoon BSO Jungle
Mob. Telefoon KDV Paddenstoel

: Emmen
: 7814 VH
: Zandzoom 19
: 0591-767060
: 06-132 13 898
: info@kinderopvang-kleinduimpje.nl
: www.kinderopvang-kleinduimpje.nl
: 04083566
: K.vk De Delftlanden : 000028964802
: K.vk De IJsvogel
: 000025881914
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: Zwaluwenveld 102
: 06-218 36 128
: 06-502 46 596
: 06-396 95 378

Kinderopvang Kleinduimpje (BSO & KDV )
DE DELFTLANDEN
Mob. Telefoon KDV Strand
Mob. Telefoon KDV Boerderij
Mob. Telefoon BSO Verkeer

: Zandzoom 19
: 06-213 47 495
: 06-250 12 595
: 06-219 49 508
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