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VOORWOORD 

 

Graag willen wij jullie via dit boekje onderdompelen in 

de sfeer van ons kinderdagverblijf.   

KLIM-OP is immers geen plaats waar kinderen 

zomaar “verblijven” omdat hun ouders nu toevallig 

moeten gaan werken. 

Hier bij ons KLIMMEN kinderen OP.   

Creatief, spontaan, enthousiast, sociaal, 

kameraadschappelijk worden kinderen hier bij ons een 

stukje “MEER”. 

Wij zelf zijn trouwens een stel enthousiaste mensen 

die zich elke dag opnieuw tot het uiterste willen 

inzetten voor uw kindje. 

Wij willen graag meer zijn dan enkel “de opvang” van 

uw kinderen; zodat ze stilletjes aan ook een beetje 

“van ons” worden. 

En ook wij KLIMMEN steeds OP.   

Dagelijks groeien wij mee, samen met uw kinderen. 

LEES VERDER IN DIT BOEKJE HOE WIJ DIT 

ALLES BEKIJKEN! 
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VOOR ONZE ZUIGELINGEN EN PEUTERS... 

 

Onze doelstelling is om op een gezonde en leerrijke 

manier uw kindje mee “GROOT” te brengen.  We 

maken er een “erezaak” van om er telkens weer een 

toffe dag van te maken. 

Hier bij KLIM-OP leren kinderen sociaal groeien; 

opklimmen naar wéér een andere leefwereld.   

 

 

VOOR ONZE KLEUTERS... 

 

“Vandaag komt oma mij halen, morgen tante Niki, 

dan een vriendin van een vriendin, dan”... 

Ja..., wie zal het dan zijn??? 

KINDEREN HEBBEN NOOD AAN ZEKERHEDEN: 

nood aan een luisterend oor, plaats om te spelen, tijd 

en ruimte om een lekkere koek of een stuk fruit te 

eten, mogelijkheden om zich te uiten, een dutje te doen 

of eventueel eens goed lawaai te maken. 

KLIM-OP haalt en brengt uw kindje van en naar de 

school.  We zorgen er telkens voor dat ze zich goed 

voelen  in een  huiselijke omgeving  

en ze spelletjes kunnen spelen totdat mama of papa er 

is. 

 

 

 



U WENST TOCH OOK HET BESTE VOOR UW 

KIND... 

 

WAT IS EEN zelfstandig kinderdagverblijf? 

Een zelfstandig kinderdagverblijf staat op een 

bestendige wijze in voor de opvang van kinderen, en 

dit op zelfstandige basis. 

Particuliere kinderdagverblijven bieden heel wat meer 

troeven in vergelijking met andere opvangvormen. 

 

VERTROUWENSBAND 

Het is niet verwonderlijk dat steeds meer ouders voor 

zelfstandige kinderdagverblijven opteren; er bestaat 

namelijk een zeer persoonlijk contact tussen ouders en 

uitbaters.  Doordat de werking op een kleinschalig 

niveau en in een huiselijke omgeving verloopt, is de 

drempel van thuis naar het kinderdagverblijf lager.  

In deze gezinsvriendelijke sfeer creëert men een goede 

vertrouwensrelatie met het kind.  Tegelijk resulteert 

dit terug in een optimale samenwerking tussen ouder 

en opvangpersoon.  
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OPVOEDING 

Ruimte voor het pedagogisch aspect staat centraal in 

dit kinderdagverblijf.  In een verticale groep leren de 

kinderen samenleven met jongere en oudere kinderen.  

Dit komt het socialisatieproces ten goede.  De jongere 

kinderen worden daarbij gestimuleerd door de oudere.  

En door het werken met een kleinere groep kan ook 

voldoende tijd besteed worden aan “zelfredzaamheid”. 

 

 

KWALITEIT 

Dit kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind 

en Gezin en voldoet dus aan de door hen opgelegde 

eisen en normen. Die kwaliteitsbewaking op onze 

service zorgt ervoor dat U als ouder uw kinderen met 

een gerust geweten aan een particulier 

kinderdagverblijf toevertrouwt. 

 

WAARVOOR BETAALT U... 

 

Zelfstandige  kinderdagverblijven komen niet in 

aanmerking voor overheidssubsidies.  De 

kinderopvang wordt gefinancierd met de middelen die 

via de dagprijs worden ontvangen.  De dagprijs die U 

betaalt, is fiscaal aftrekbaar.  Dit verklaart de vaste 

dagprijs waarmee gewerkt wordt. 

 

 



WAT BIEDT KLIM-OP U NOG MEER... 

➢ Het hele jaar door trekken wij leuke foto’s. Deze 

komen op de website, maar kan je ook zelf op je Pc 

zetten met behulp van een Klim-op- memoriestick die 

we doorgeven aan de ouders. 

 

➢ Jarigen worden bij ons stevig in de bloemetjes 

gezet.  Wanneer er feest kan gevierd worden, is Klim-

op erbij!  U kan iets meegeven, maar dat is zeker niet 

nodig om er een extra fijne dag van te maken. 

 

➢ Informatie kan je steeds lezen op ons 

       INFO-BORD: 

 - wat eten we vandaag 

 - vakantiedagen 

 - wie heeft er een broertje of zusje bij 

 - herinneringsdata 

 - algemene weetjes 

 - ...  
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OM U EEN IDEE TE GEVEN... 

CONCREET voor onze zuigelingen en peuters: 

 

7.00u:   

WELKOM! 

Iedereen kan vrij (de code van de poort wordt via mail 

doorgegeven aan de ouders) binnen en buiten zodat 

wij onze activiteiten niet hoeven te onderbreken.  

Mama’s en papa’s doen zelf jasjes en schoenen uit en 

zetten hun kindjes af in de speelruimte.  Tassen, 

jassen en schoenen worden gezet op de daarvoor 

bestemde plaatsen.  Geneesmiddelen en over-en-weer-

boekjes moeten binnen afgegeven worden. 

 

7.30u:    

ONTBIJT! 

Kinderen die thuis nog niet gegeten hebben, kunnen 

bij ons nog een lekkere boterham krijgen. 

   

VRIJ SPEL! 

Er is een ruime keuze speelgoed: vb 

• plastiek materiaal 

• figuren om in elkaar te steken 

• fietsjes/brommertjes 

• poppen en poppenwagens 

• speelkeuken 

• duplo’s 



• auto’s 

• ballenbad 

• verkleedkleren 

• houten blokken 

• andere… 

 

9.00u:   

TIJD VOOR EEN DRANKJE! 

Na het opruimen maken we tijd voor een 

onthaalmoment. Dansen, zingen en vertellen. 

Alle kinderen krijgen een koekje en een bekertje of 

flesje water. 

   

9.30u:   

ZINDELIJKHEIDSTRAINING! 

Alle kindjes krijgen een propere luier; grotere kindjes 

(allen die reeds kunnen stappen) gaan op het potje. 

10.00u:   

SPELLETJES MET BEGELEIDING! 

Bij slecht weer blijven we lekker binnen en amuseren 

we ons met allerlei activiteiten:  

                            - zingen, dansen, springen,... 

    - tekenen, plakken, knippen, 

                              schilderen,... 

    - verhaaltjes luisteren, poppenkast      

                             bekijken,... 

 



Er is genoeg om ons heel de dag bezig te houden! 

Wanneer het af en toe eens regent, maken we tussen 

de buien door  een wandeling of halen we een fris 

neusje op in onze tuin.  Parapluutjes en laarsjes 

liggen bij de hand, want die maken het soms heel 

plezant.  Tussenin houden we ons bezig met 

allerhande spelletjes. 

 

Als het sneeuwt doen we dezelfde dingen als 

hierboven.  Enkel handschoenen, sjaals en mutsen 

(voorzien van een naam) kunnen we dan écht niet 

missen. 

   

Bij héél goed weer zie je ons niet meer binnen.  Op 

enkele minuutjes tijd verandert Klim-op in een groot 

zomerparadijs.   

Zwembadjes, de tuinslang, zwembroekjes, badlakens, 

zandbakspeelgoed, zonnecrème,... halen we allemaal te 

voorschijn.  Vanaf dan gebeurt enkel het slapen nog 

binnen.  Een zalige tijd!!! 
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11.00u:  

MIDDAGMAAL! 

Kleine kinderen eten wanneer ze honger hebben.  De 

anderen eten samen  en  mogen dit al héél vlug zelf 

aan tafel proberen.  Wij serveren elke dag verse soep, 

aardappelen of deegwaren met vis of vlees, groenten en 

dessert.  Ons menu kan je lezen op het info-bord. 

 

11.30u:  

ZINDELIJKHEIDSTRAINING! 

 

12.00u:  

Alle (grotere) kindjes, die moe zijn,gaan SLAPEN.   

  

Als de kinderen wakker zijn...  

   

ZINDELIJKHEIDSTRAINING 

         

15 u: FRUITPAP! 

Alle kinderen krijgen een potje fruitpap.  Grote 

kinderen die dit niet graag lusten, krijgen een stukje 

fruit. 
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SPELLETJES MET OF ZONDER BEGELEIDING! 

 

16.15u:  

ZINDELIJKHEIDSTRAINING! 

 

17.00u:  

Eerst ruimen we nog eens een keertje op en dan 

genieten we nog van een KOEK EN DRINKEN.  Zo 

hebben we terug wat energie om er tegenaan te gaan 

totdat onze mama’s en papa’s komen. 

 

18.00u:  

Alle kindjes zijn naar huis! 

 

 

CONCREET voor onze kleuters: 

 

7.00u:   

Uw kindjes zijn WELKOM!  Ze worden dan op een 

rustige manier beziggehouden : een verhaaltje, 

praatronde, zingen,...  Of misschien maken we wel 

een mooie tekening... 

 

8.30u:   

Omstreeks deze tijd brengen wij jullie kleuters op een 

veilige manier NAAR DE SCHOOL. 

 

 



12.00u:  

KLEUTERS die nog te klein zijn om een hele dag 

naar school te gaan, worden door ons van de school 

GEHAALD.  Ze krijgen een tas warme soep  en een 

warme maaltijd. 

Na een dutje kunnen ook zij van het 

activiteitenaanbod genieten. 

 

15.30u:  

De ANDERE KLEUTERS worden van de school 

GEHAALD.  Na een lekkere koek , een stuk fruit en 

een drankje, kunnen ze er weer volop tegenaan.  Tal 

van spelletjes liggen op hen te wachten. 

 

18.00u:  

De laatste kleuters zijn vertrokken! 

Opmerking:  Op vakantiedagen kunnen alle 

kleuters naar Klim-op komen om zich een ganse dag 

kei-goed te amuseren in het clubhuis.  
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WE MAKEN ONS STERK... MET vijf. 

Klim-op wordt door vijf paar handen “gedragen” en dit 

zorgt ervoor dat we steevast borg kunnen staan voor 

een aantal dingen die wij, en jullie, zeker en vast héél 

belangrijk vinden! 

 

❖ In de eerste plaats kan U er van op aan NOOIT voor 

een gesloten deur te staan.  Klim-op sluit enkel op 

brugdagen, zaterdag, zondag, feestdagen en 

tussen kerst- en Nieuwjaar. 

 

 

❖ Door een goede organisatie en afwisseling van de 

verschillende begeleiders, kunnen we vijf dagen van 

de week volop paraat zijn.  Bij ziekte of vakantie is 

er steeds vervanging mogelijk. 

 

❖ Klim-op zorgt ervoor dat er steeds GENOEG 

begeleiders zijn. 

 * Via onze aanwezigheidslijsten weten we  

          HOEVEEL kinderen (en welke) er per dag  

          aanwezig zullen zijn.  Op “drukke dagen”  

          zullen we dus gewoon met meerdere  

          verzorgsters werken, zodat elk kind op elk  

          tijdstip evenveel aandacht kan krijgen. 

 



❖ Het halen en brengen van en naar de school zal 

steeds door een extra persoon gebeuren, zodat 

activiteiten en verzorging van peuters en 

zuigelingen gewoon kan verdergaan.  

 

❖ Elke werkdag is er iemand “STAND-BY” thuis, 

zodat deze kan gebeld worden in geval van nood. 

 * Uw kindje hoeft dus nooit alleen naar een  

          dokter of ziekenhuis; wij laten hen nooit alleen! 

 * Nieuwe kindjes hebben het soms erg moeilijk en  

           hebben dan nood aan extra aandacht.  Iemand  

           van ons maakt er graag wat tijd voor vrij.  Hun    

          “aanpassing” zal  dan ook wel sneller         

           gebeuren. 

  

❖ Met 5 zijn betekent ook dat we telkens meerdere 

en andere ideeën hebben. 

 * We bundelen onze ideeën om (nog steeds) op te  

           klimmen én te groeien. 
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❖ We zijn ook elk een ander individu. 

 * We vinden het belangrijk dat uw kindje zich  

          thuis voelt en we merken dat elk van hen toch  

          z’n favoriete verzorgster heeft.  Keuze genoeg!   

          Hebben jullie af en toe ook  een vraag?  Ook jij  

          kan kiezen aan wie van ons je deze stelt. 

 

 * De kinderen leren opdrachten aanvaarden van        

          verschillende leidinggevende mensen. 

 

❖ En tenslotte zijn we met 5... 

 * om met 5 er op toe te zien dat alles blijft 

          verlopen op de manier die we graag hebben, we  

          niets vergeten en dat te laten wat goed is en te  

          veranderen wat minder is.   We zijn er samen  

          met 5 om problemen op te lossen en te werken  

          aan een tof Klim-op. 

 

Wij genieten (samen) van een Klim-op dat ons dag 

en nacht bezighoudt.  We hopen dat ook U kan 

genieten!!!  

 

 

 

 

 

 



TOT SLOT 

 

Dit boekje noemen wij officieel “ons info-boekje”.  Doch 

spreken wij ook wel eens over “ons warmmaakboekje” 

omdat wij jullie écht willen “warm” maken voor onze 

Klim-op.  Wij willen immers graag dat ook jouw 

kindje Klim-opper mag worden. 

Een onthaal zoeken voor je kindje doe je echter niet 

zomaar.  Je doet dat met je hart en je verstand.  Je wikt 

en weegt, en stelt vragen. 

Wil ik mijn kindje laten “opvangen” samen met 

andere kindjes?  Zegt de algemene werking en 

organisatie me wat?  Spreken we “dezelfde taal”? 

Al jouw vragen zullen niet meteen beantwoord 

worden.  Meestal heeft dit wat tijd nodig.   

Belangrijk is wel dat je na een bezoekje en het lezen 

van onze informatie, een “Klim-op-kriebel” voelt.   

Een kriebel die dan, en dat weten we zeker, steeds 

harder gaat kriebelen. 

   

Kriebelt het al? 

Maak vlug een afspraak want ook jouw kindje is meer 

dan welkom!!!  

 

      Het Klim-op-team. 

       
 

 



E-mail:    kinderdagverblijf_klimop@hotmail.com 

Website:  www.klimop-stjob.be 

GSM:      0032 493 196 781 
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