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Welkom bij KDV VRIJLAND!

Over de opvang

KDV Vrijland is een professioneel kleinschalig kinderdagverblijf in het groen, gevestigd in 
Echterbosch, net aan de grens met Duitsland. 

We bieden kinderopvang voor max. 10 kinderen per dag in de leeftijd van 0-4 jaar in een 
veilige en vertrouwde omgeving met veel aandacht voor ieder kind, natuurbeleving en 
dieren. 

We beschikken over een moderne groepsruimte met verschillende speelhoekjes die 
uitnodigen tot individueel en samenspel. 

Ook spelen de kinderen iedere dag lekker veel buiten. In de grote ontdektuin kunnen de 
kinderen op avontuur gaan en naar hartenlust spelen en de wereld om hun heen 
verkennen. 

Frisse lucht is gezond, vandaar dat bij KDV Vrijland ook buiten geslapen kan worden in 
speciale buitenbedjes. 

Tevens kunnen de kinderen in onze eigen moestuin fruit en groenten telen, oogsten en 
natuurlijk proeven en helpen de diertjes in de dierenweide te verzorgen. 

Iedere dag een nieuwe belevenis!

Inschrijving

Om een kind/kinderen in te schrijven voor opvang bij KDV Vrijland vragen we, om het 
online-inschrijfformulier in te vullen. Zodra we het inschrijvingsformulier ontvangen 
hebben, nemen we contact op om de inschrijving te bevestigen. We sturen dan een 
contract op. Zodra we deze ondertekend retour ontvangen hebben, is de plaatsing 
definitief. Opzegging van het contract is kosteloos mogelijk tot de dag voor de 
opvangperiode.

Ca. 4 weken voor begin van de opvangperiode zullen we een intake-gesprek inplannen 
tussen ouders, leidster(s) en kind. Zo kunnen ouders en kind al kennis maken met de 
opvang en er kunnen vragen beantwoordt en informatie uitgewisseld worden. Tevens 
plannen we dan de wen-ochtenden in. 

Ouderportaal

Alle ouders/verzorgers ontvangen inloggegevens voor het ouderportaal en hun eigen 
ouderlogin. Via het ouderportaal kunnen o.s. dingen geregeld/gewijzigd en ingezien 
worden:

– adresgegevens bekijken/wijzigen

– facturen bekijken/betaalgegevens wijzigen

– contract bekijken/opzeggen
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– opvanguren/-dagen bekijken/wijzigen/extra afnemen

– jaaroverzicht voor de belastingdienst

– nieuwsbrieven en belangrijke berichten

– digitaal schriftje van ieder kind

– fotoalbum

Openingstijden

KDV Vrijland is geopend op maandag t/m vrijdag: 07.30 - 18.00 uur. Tevens bestaat er de 
mogelijkheid om voor verlengde opvang vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur te kiezen.

Opvangmogelijkheden

Hele dag opvang
van 07.30 - 18.00 uur 

(brengen tussen 07.30 - 09.00 uur / ophalen tussen 16.30 - 18.00 uur) 

Halve dag opvang

van 07.30 - 12.30 uur / van 13.00 - 18.00 uur 

(brengen tussen 07.30 - 09.00 uur of 12.45 - 13.00 uur / halen om 12.30 uur
of tussen 16.30 - 18.00 uur)

Vroege vogels 
opvang vanaf 07.00 uur

Verlengde 
opvang tot 18.30 uur

Flexibele opvang
We hebben enkele plekjes voor flexibele opvang. Deze opvangplekken

zijn bedoeld voor ouders met bv. wisselende werktijden/dagen. Ook
hier is de opvang mogelijk van 07.00 – 18.30 uur.

Er dient min. 1 hele dag of 2 halve dagen afgenomen te worden.

Een dag bij KDV Vrijland

We vinden het belangrijk om structuur en regelmaat mee te geven. Dit zorgt ervoor dat de 
kinderen weten waar ze aan toe zijn, wat er gaat gebeuren op de dag en dat ze zich veilig 
en vertrouwd voelen. Daarom hebben we vaste eet-, slaap- en speel/activiteitentijden. Bij 
kinderen onder 1 jaar houden wij zoveel mogelijk het voeding- en slaapritme van thuis 
aan.

Verder bieden we de kinderen thema-gerichte activiteiten aan. Deze thema's gaan o.a. 

Informatieboekje KDV Vrijland   2022 -–



over de seizoenen, feestdagen of familie. Hier werken we naast onze eigen inbreng met 
het VVE programma Kiki Kansen in Kinderen.

Voor alle kinderen die KDV Vrijland bezoeken, houden we een plakboek bij, waarin 
knutselwerkjes, tekeningen en foto's bewaard worden. Als de kinderen 4 jaar worden, 
krijgen ze het boekje mee naar huis als herinnering.

Natuurlijk zijn we ook iedere dag lekker veel buiten te vinden; spelen in de buitenspeeltuin,
knuffelen met de diertjes of een wandeling. Het komt allemaal aan bod.

Hoe ziet een dag er uit bij KDV Vrijland?

07.00 - 07.30 uur Vroege vogels opvang (kinderen nuttigen een ontbijt)

07.30 - 09.00 uur Kinderen worden gebracht / vrij spelen

09.00 - 09.30 uur Kringactiviteit (bespreken van de dag, Kiki wakker maken, liedjes zingen)

09.30 - 10.00 uur Fruit eten

10.00 uur WC rondje, verschonen

10.15 - 11.30 uur Buiten spelen / dieren verzorgen / wandeling maken / binnen spelen

11.30 - 12.15 uur warme maaltijd

12.15 uur WC rondje, verschonen

12.30 - 15.00 uur Kinderen gaan slapen / kinderen die wakker blijven kiezen een activiteit of vrijspel

15.00 uur WC rondje, verschonen

15.30 - 16.00 uur Tussendoortje eten

16.00 - 17.00 uur Buiten spelen / activiteit/ binnen spelen

16.30 - 18.00 uur Kinderen worden opgehaald

18.00 - 18.30 uur Verlengde opvang, kinderen eten een boterham

Natuurbeleving

De geur van vers gemaaid gras, vogeltjes die zingen, blaadjes die door de wind zachtjes 
ritselen en plassen waar je doorheen kan stampen: Spelen in de natuur is niet alleen heel 
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erg leuk, maar ook gezond en belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Natuur is goed
voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Bij KDV Vrijland 
spelen de kinderen dan ook iedere dag lekker veel buiten. Slecht weer bestaat niet; met 
onze warme overalls kunnen de kinderen tijdens alle seizoenen van het buitenspelen 
genieten.

De riante buitenspeelruimte nodigt de kinderen uit om op ontdekkingsreis te gaan. Spelen 
in de zandbak of de modderkeuken, fietsen op het race-cirquit of springen over de 
stepstones. Het kan allemaal. Op het blote-voeten-pad en in het ontdekkershol kunnen 
kleine onderzoekers en wildebrassen op avontuur gaan en de natuur en hun bewoners 
verkennen en beleven. 

Naast onze ontdektuin is er ook een dierenweide aanwezig, waar de kinderen kennis met 
verschillende dieren kunnen maken. De kinderen mogen, onder begeleiding van een 
medewerker, helpen de diertjes te verzorgen, te voeren, eitjes te rapen en natuurlijk ook te
knuffelen. We hebben speciale knuffelweides ingericht, waar ook de kleine kinderen al 
kennis mogen maken met de diertjes. Dit is namelijk heel erg goed voor kinderen,  bv. voor
de sociale ontwikkeling. Dieren bieden gespreksstof, kinderen leren dingen samen te doen
(bv. voer geven), rekening te houden met elkaar en leren van elkaar.

Bij KDV Vrijland wonen:

• de cavia's: Bloem, Dropje, Fien en Snoesje

• de Vlaamse reuzen: Hip en Hop

• de krielkippen: Smurf, Plukkie, Anita, Liefje, Pikachu en Haan 

• de Brahma kippen: Maxima, Willem-Alexander en Amalia

• de dwerggeiten: Milka, Streepje, Bertha en Bobbie

In het voorjaar worden soms kuikens geboren. Een ontzettend leuke en leerzame ervaring 
voor de kinderen. 

Ook een eigen moestuin mag niet ontbreken. We zaaien, kweken en oogsten onze eigen 
groente en fruit, zoals tomaatjes, komkommers, aardbeien en bessen, maar ook 
worteltjes, bloemkool en aardappelen zijn er te vinden. Natuurlijk worden de gezonde 
lekkernijen ook opgegeten door de kinderen en we bereiden ermee de lekkerste gezonde 
maaltijden en tussendoortjes. 

Ook voor een gezond middagslaapje is gezorgd: deze kunnen buiten gehouden worden. 
We beschikken, naast de binnenslaapkamer, over speciale buitenbedjes, zodat de 
kinderen ook tijdens hun welverdiende slaap mogen genieten van de gezonde invloed van 
de natuur.

Lekker en Gezond eten

We vinden het belangrijk dat eten lekker en gezond is. Zien eten doet eten, we eten dan 
ook altijd gezamenlijk aan tafel.

Fruitmoment: In de ochtend eten we gezamenlijk fruit. Dit serveren we op een 
"monkeyplatter", wat betekend, dat er keuze uit verschillende soorten fruit is, maar ook 
rauwkost of groente. We proberen zo veel mogelijk fruit en groente uit onze moestuin te 
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serveren, zoals bessen, aardbeien en appels, maar ook tomaatjes, paprika of 
komkommers. Naast deze producten zullen we ook ander fruit aanbieden, zoals peer, 
meloen, banaan... 

Warme maaltijd: In de middag serveren we een warme, gezonde maaltijd. Iedere maand 
maken we de maaltijden bekend in de Vrijland Smullijst (op de website en via het 
ouderportaal). Zo weten ouders wat hun kind op welke dag gaat eten. We eten ‘niet te vet 
en niet te zoet’. Voor de kinderen is het fijn om op de opvang warm te eten omdat ze ’s 
avonds vaak te moe zijn. Een warme maaltijd biedt ook het voordeel, dat ouders 's avonds
niet gehaast hoeven te koken en er meer quality-time ontstaat tussen ouders en kind. Er 
zijn geen extra kosten aan de warme maaltijd verbonden, dit hoort bij de service van KDV 
Vrijland. 

Tussendoortje: In de middag nuttigen de kinderen een lekker tussendoortje, zoals een 
soepstengel, cracker, rijstwafel of yoghurt. 

Verlengde opvang: Tijdens de "vroege vogel opvang" ontbijten de kinderen bij ons en 
tijdens de late ophaal krijgen de kinderen nog een extra maaltijd. Ze eten dan een 
boterham (bruin of volkoren) met hartig beleg, zoals zuivelspread, plakje vlees of kaas of 
zoet beleg zoals appel- of perenstoop of vruchtenjam.

Drinken: We drinken water (eventueel met fruit erin), melk, thee en/of roosvicee. 

Baby's: De baby's krijgen fles- of borstvoeding, dat de ouders zelf meenemen. Naarmate 
de kindjes groter worden, krijgen ze vers fruit/groente (geprakt/kleine stukjes) en ook 
tijdens de maaltijd zullen we het eten prakken of zacht koken.

Feestjes/trakteren: Verjaardagen van de kinderen worden uitgebreid gevierd bij KDV 
Vrijland. We zullen op deze dagen dan ook tijdens de lunch iets speciaals aanbieden, 
zoals pannenkoeken, poffertjes of broodje knakworst. Uiteraard wordt er rekening 
gehouden met allergieën. Voor traktaties hanteren we een “gezond” beleid, wat wil 
zeggen: het liefst geen snoep, maar wel lekkere gezonde traktaties, zoals een spiesje met 
fruit, of een klein uitdeelcadeautje.

Feestdagen/speciale dagen: Tijdens feestdagen of speciale dagen kunnen 
aanpassingen in het menu plaats vinden, bv. zal er met Pasen een Paasontbijt gehouden 
worden, met Kerst een Kerstdiner.

Slapen in de buitenbedjes

Naast onze binnenbedjes beschikken we ook over speciale buitenbedjes, waar de 
kinderen lekker in kunnen slapen. Buiten slapen is namelijk heel gezond! Kinderen slapen 
buiten meestal rustiger, langer en dieper. Tevens maken kinderen, die buiten slapen, meer 
vitamine D aan. Ook is het buiten slapen goed voor de long en de weerstand omdat de 
luchtkwaliteit buiten beter is, wat ook voor kinderen met luchtweegziektes ideaal is. 

Buiten slapen is tevens een versterking van de natuurbeleving. De kinderen vallen 
zachtjes en rustig in slaap, ze horen de vogels fluiten en zien de wolkjes bewegen. Zo 
worden ze uitgerust wakker. 

De buitenbedjes zijn insectenwerend, brandvertragend en bacteriewerend. Ze zijn 
gecertificeerd en voldoen aan het warenwetbesluit kinderbedden en -boxen in de 
kinderopvang. 
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Voorwaarden gebruik buitenbedjes:

- er is toestemming van de ouders nodig (toestemmingsformulier)

- kinderen worden volgens de weersomstandigheden aangekleed (bv. met muts en 
wanten, warme slaapzak...)

- de buitenbedjes worden niet gebruikt bij extreme hitte, mist, storm, onweer en extreme 
kou

Tarieven 2022 (we berekenen geen inschrijfgeld)

Voor 2022 is het tarief vastgesteld op €8,46 per uur, met een minimale afname van 1 hele 
dag per week of 2 halve dagen per week. Wij bieden een 48-weken contract op jaarbasis. 

Een hele dag opvang wordt berekend op 10,5 uren (van 7.30 uur tot 18.00 uur), een halve 
dag wordt berekend op 5 uren (07.30 - 12.30 uur of van 13.00 - 18.00 uur). 

De tarieven wordt jaarlijks geïndexeerd en in het najaar aan de ouders bekend gemaakt. 

Dagopvang 07.30 – 18.00 uur: 8,46 Euro per uur

Vroege vogels opvang vanaf 07.00 uur: 4,30 Euro 

Verlengde opvang tot 18.30 uur: 4,30 Euro 

Flexibele opvang 8,75 Euro per uur

Inbegrepen:

- Luiers/verzorgingsproducten

Ouders dienen zelf mee te nemen:

- Flesvoeding/gekoelde borstvoeding

- Warme maaltijd
- Reserve kleding (deze wordt in het persoonlijke bakje van
het kind bewaart)

- Fruit - Huisschoenen/sloffen (deze mogen op de opvang blijven)

- Tussendoortjes / drinken - (Regen)laarzen voor buitenpret

– Broodmaaltijd (verlengde 
opvang)

– Slaapzakje van thuis (indien gewenst, op de opvang zijn 
ook slaapzakken aanwezig)
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– voor de baby's: hun eigen flesje

Kinderopvangtoeslag

Ons uurtarief komt volledig in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Maandelijks ontvangt
u van ons een factuur en rond de 25e van de maand wordt het bedrag afgeschreven via 
automatisch incasso. 

Ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen/wijzigen op de website van de 
Belastingdienst. 

Sluitingsdagen

De sluitingsdagen staan op de website en in het ouderportaal aangegeven.

Belangrijke weetjes

Ziekte
Is een kind ziek dan kan deze afgemeld worden via de telefoon of het ouderportaal. 
Ziektedagen kunnen we helaas niet ruilen.

Wanneer een kind tijdens de dag op de opvang ziek wordt of zich niet helemaal lekker 
voelt, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Er zal altijd samen overlegd 
worden of het nodig is dat het kind opgehaald moet wordt. Heeft een kind verhoging of 
koorts, worden de ouders meteen gebeld en moet het kind opgehaald worden.

We dienen geen Paracetamol toe, omdat dit een ziekte niet helpt te genezen, maar alleen 
de klachten onderdrukt.

Vrije dagen/eigen vakantie
Vrije (eigen vakantie) dagen kunnen ingehaald worden (binnen 4 weken) mits de groep het
toelaat. De ruiling kan door de ouders in het ouderportaal aangevraagd worden. 

Algemene sluitingsdagen van KDV Vrijland kunnen niet worden geruild, deze worden niet 
in rekening gebracht. 

Feestjes
We houden van feestjes en maken er dan ook altijd iets speciaals van, bv. tijdens 
verjaardagsfeestjes. We zetten de jarige in het zonnetje, zingen verjaardagsliedjes, maken
muziek en geven een klein cadeautje. 

Ook het eetmoment is tijdens deze dagen “feestelijk” aangepast: we eten dan poffertjes, 
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pannenkoeken of broodje knakworst.

Wil je trakteren? Leuk! Houd het wel gezond. 

Activiteitenagenda
Op de website en in het ouderportaal staat een activiteitenagenda. Op deze agenda staat 
o.a. aangegeven:

– begin van een nieuw thema (eventuele activiteiten)

– belangrijke dagen/feestdagen/speciale dagen

Voor en door ouders:

Oudercommissie

Volgens de Wet Kinderopvang is bepaald dat alle kinderopvangorganisaties een 
oudercommissie moeten hebben. Binnen KDV Vrijland streven wij er dan ook naar om een
oudercommissie op te richten.

De taken van de oudercommissie zijn:
• behartiging en vertegenwoordiging van de belangen van ouders en kinderen binnen de 
kinderopvang
• adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit binnen de kinderopvang
• hulp bij organiseren van activiteiten, met als doel een beter contact tussen ouders en 
kinderen

De oudercommissie zal 3-4 x per jaar vergaderen.

Mocht u als ouder interesse hebben om om deel uit te maken van de KDV Vrijland 
oudercommissie, neem dan contact op!

Klachtenregeling

De medewerkers van KDV Vrijland doen er alles aan om ouders en kinderen een fijne, 
veilige en leuke opvangtijd te bieden. 
Indien u klachten heeft, kunt u deze mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Michèle 
Peusen of Lisa Peusen. Ouders dienen hun onvrede op tijd aan te geven, zodat er samen 
een oplossing voor gezocht kan worden. Bij KDV Vrijland hanteren we een 
klachtenprocedure. Het klachtenreglement is in te zien op onze opvanglocatie.

Indien we er samen niet uit kunnen komen of mocht u het gevoel hebben dat u de klacht 
niet direct aan ons kunt melden, dan kunt u contact opnemen met De 
Geschillencommissie. Bij het klachtenloket Kinderopvang wordt geprobeerd om de klacht 
op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling en mediation. 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
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