Dagindeling
Een dagje bij Leuk enZo!
Als gastouder vang ik kinderen op in huiselijke kring. Hoe een dag verloopt, hangt af
van hoeveel en welke gastkinderen er zijn en onze dagelijkse bezigheden zoals
kinderen naar school brengen/ ophalen, knutselen, spelen, buitenspelen enz. Tijdens
de kennismakingsgesprek geven ouders ook aan hoe het ritme van het kind thuis er
ongeveer uitziet. Hieronder vindt u dan ook een algemene beschrijving.
Baby's
Met baby's probeer ik zo veel mogelijk rekening te houden met waar de baby
behoefte aan heeft en/of wat hij/zij thuis gewend is. Een flesje, verschonen en/of
slapen kan ook op een ander tijdstip dan in het schema vermeld.
Verschonen
De luiers worden regelmatig gecontroleerd en zo nodig verschoond. Kinderen die
bezig zijn met de zindelijkheidstraining worden gestimuleerd om op het potje of op
de wc te gaan.
(Onderstaande is geen strikte schema, maar meer om u een idee te geven)
Zo ziet een dag er bij ons ongeveer uit:
7:00-9:00
Kinderen worden tussen 7:00 en 9:00 gebracht. We gaan dan samen ontbijten. We
bidden samen en danken voor de nieuwe dag. De kinderen die al thuis hebben
ontbeten en/of die klaar zijn met het ontbijt, kunnen vrij spelen. BSO kinderen
worden naar school gebracht.
9:30/10:00
De kindjes die in de ochtend nog slapen, gaan nu naar bed. De andere kinderen
kunnen vrij spelen. Meestal hebben ze dan ook al hun fruit gehad tussen 9.30 en 10
uur.
10:00-12:00
Ideeën
•
•

Vrij spelen. Er is dan ook tijd voor individuele aandacht.
Een creatieve activiteit zoals plakken, knutselen, verven, kleuren enz.

•
•

Als er geen kindjes liggen te slapen, gaan we even wandelen, boodschapjes
doen, naar het speeltuintje en/of de eendjes voeren, kinderboerij.
Verhaaltje(s) voorlezen, liedjes zingen, muziek (kinderliedjes op cd) en/of
dans en beweging.

De kindjes gaan opruimen en we maken ons klaar voor de lunch.
12.00 uur
Lunchtijd
12.30 – 14.00 uur
De kindjes die 's middags slapen, gaan naar bed. De oudere kinderen kunnen vrij
spelen, puzzelen enz.
14.30 uur
Lekker spelen, knutselen of een andere activiteit.
Ideeën
•
•
•

•

Vrij spelen. Er is dan ook tijd voor individuele aandacht als de anderen lekker
aan het spelen zijn.
Een creatieve activiteit zoals kleien, plakken, knutselen, verven, kleuren,
bakken enz.
Als er geen kindjes liggen te slapen, gaan we even wandelen, boodschapjes
doen, naar het speeltuintje en/of de eendjes voeren, boerderij of de
plaatselijke Bibliotheek.
Verhaaltje voorlezen, liedjes zingen en/of dans en beweging.

16.00 uur
Sommige kinderen zijn al opgehaald, anderen worden klaargemaakt om naar huis te
gaan. We ronden de dag af.
*Bso kinderen en mijn eigen kind worden meestal door mijn man naar school
gebracht en opgehaald of door oma/opa. Dit wordt dan van tevoren met de
ouders afgesproken.

