
Wat moet je meenemen naar KDV Vrijland?

De eerste dag bij KDV Vrijland staat voor de deur. Het zal vast een beetje spannend 
aanvoelen, toch? Hoe gaat je kindje het doen en welke spullen moet je inpakken?

Geen paniek, we hebben een overzicht voor jullie gemaakt:

Reservekleding
Neem in ieder geval reservekleding mee, bestaande uit: een rompertje (of ondergoed) en 
een set reservekleren. Deze spulletjes blijven op de opvang in het bakje van het kind. 

Knuffel
Kinderen morgen hun favoriete knuffel meenemen. Dit geeft een gevoel van vertrouwdheid
en veiligheid. 

Speen
Gebruik je thuis een fopspeen? Neem deze dan ook mee, indien mogelijk in een doosje 
(i.v.m. hygiëne). De speen gaat ook weer mee naar huis. Op de opvang hebben we 
reserve speentjes voor noodgevallen. 

Slaapzak
De meeste kinderen slapen thuis in hun eerste jaren in een slaapzak. Omdat ze dit 
gewend zijn, is het wel zo prettig om ook bij KDV Vrijland in een slaapzak te slapen. We 
beschikken over slaapzakjes in verschillende maten, maar je mag zeker ook een eigen 
slaapzakje meenemen (deze is herkenbaar voor het kind). We bewaren de eigen 
slaapzakken in het bakje van het kind of geven deze weer mee naar huis aan het einde 
van een opvangdag.

Voeding
Krijgt je kind borstvoeding? Geef dan je afgekolfde melk mee (gekoeld vervoeren), wij 
zullen deze in de koelkast bewaren voor gebruik op dezelfde dag. 
Drinkt je kind flesvoeding? Geef dan bv. een melkpoedertoren of ander bakje met de juiste
hoeveelheid schepjes mee. Vergeet niet om aan te geven welke hoeveelheid melk je kind 
drinkt, hoe vaak of op welke tijdstippen. Neem ook je eigen fles mee, wel zo vertrouwd 
voor je kindje! Op de opvang hebben we uiteraard ook reserve flessen.

Sloffen
We lopen binnen op sloffen, crocs of dikke sokken. Deze mogen op de opvang blijven.

(Regen)laarzen
Buitenpret vinden we heel belangrijk; spelen in de ontdektuin en een bezoekje aan de 
diertjes staat dagelijks op de planning. We trekken hiervoor (regen)laarzen aan. Deze 
mogen op de opvang blijven in de laarzenkast. 


