Wennen op het
kinderdagverblijf

Voor baby’s betekent het kinderdagverblijf een overgang naar een andere
omgeving. Een nieuwe omgeving, met andere geluiden, andere volwassenen
en andere kinderen. Dat kan in het begin spannend zijn, maar levert ook
waardevolle (leer)ervaringen op.
Hoe een baby reageert op de overgang naar het kinderdagverblijf verschilt
per baby. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold in het omgaan met
baby’s. Zij doen er alles aan om te zorgen dat een baby zich zo snel mogelijk
vertrouwd voelt.

Ontwikkeling van een baby

Wat kunt u verwachten op het kinderdagverblijf?

Veel jonge baby’s wennen goed aan een andere omgeving. Toch kost het verwerken

Onze pedagogisch medewerkers richten zich er eerst op om uw baby goed te leren

van nieuwe indrukken energie. Ze moeten nog leren om de prikkels die ze binnen

kennen. Door te kijken hoe uw baby op alles reageert, ontdekken zij waar zijn/haar

krijgen te verwerken. Dit doen ze door te slapen en te huilen.

interesses liggen en op welke manier ze uw baby het beste gerust kunnen stellen,
zodat u met een goed gevoel de zorg aan ons toevertrouwd.

De breinontwikkeling van een baby verloopt enorm snel. Tussen de aanwezige
hersencellen worden miljoenen verbindingen gelegd. De omgeving, de mensen, het

Een prettige start op het kinderdagverblijf

spelmateriaal en de manier waarop dit wordt aangeboden, hebben grote invloed op de

We hebben enkele tips op een rij gezet.

ontwikkeling van het brein. Een baby leert door het opdoen van verschillende ervaringen.

• Wanneer u borstvoeding geeft, begin dan tijdig met uw kind te laten wennen aan

Voor baby’s en jonge kinderen zijn mensen een bron van informatie. Ook zoeken

de fles. Zo voorkomt u problemen met drinken op het kinderdagverblijf.

baby’s continu naar bekende structuren om zich aan vast te houden. Een goede balans

• Zorg voor een voorraad afgekolfde melk.

tussen uitdaging en structuur en tussen actie en rust vormt hierbij het uitgangspunt.

• Als u geen borstvoeding geeft, controleer welke voeding er wordt gegeven op het
kinderdagverblijf en of u een eigen fles mee moet geven.
• Geef een tas mee met onder andere een schoon setje kleding, een knuffel en
eventueel een speen.

Door te spelen ontdekken kinderen de wereld om hen
heen. Ieder kind neemt daarbij zijn eigen persoonlijkheid/
temperament met eigen voorkeuren en talenten mee.

• Ieder kind heeft op de locatie een eigen bakje/mandje waarin persoonlijke spullen
bewaard worden. Een naamsticker of naametiket op van thuis meegenomen spullen
kan helpen te voorkomen dat er onverhoopt spullen kwijtraken.
• Uw baby goed en voldoende laten slapen kan lastig zijn in deze periode. Oefen thuis
regelmatig met slapen in het eigen bed. Het is belangrijk dat een kind leert om zelf

Onze professionele medewerkers

in slaap te vallen. Leg uw kind bij de eerste vermoeidheidssignalen wakker in bed. Als

Onze medewerkers zijn betrokken en deskundig. Zij worden geschoold in het werken

hij te moe en overprikkeld is, valt hij minder goed in slaap en is de kwaliteit van de

met baby’s en zijn daardoor op de hoogte van de nieuwste inzichten in de ontwikkeling.

slaap slechter. Op onze locaties slapen baby’s in goedgekeurde wiegjes en bedjes.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of over de opvoeding? Wij beantwoor
den ze graag!

• De meeste baby’s hebben als ze ongeveer drie maanden oud zijn een regelmaat
ontwikkeld wat betreft wakker zijn, eten en slapen. Het is fijn voor uw kind als onze
medewerkers dit ritme zoveel mogelijk voortzetten in de opvang. Dat geeft vertrouwen.

Elk kind heeft een mentor. De mentor is een van de vaste pedagogisch medewerkers op

Bespreek het ritme (en eventuele wijzigingen hierin) met onze pedagogisch mede

de groep en heeft extra oog voor de kinderen die aan deze medewerker zijn toevertrouwd.

werkers. Zo kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij de gewoontes van uw kind.

Tijdens het intakegesprek

delijke manier van afscheid nemen. Baby’s verwerken nieuwe indrukken door te slapen

Vooraf heeft u met een van de pedagogisch medewerkers een intakegesprek. Deze

of door te huilen. Het kan dan ook dat uw baby meer wil slapen of meer huilt tijdens

medewerker is (bij voorkeur) ook de mentor van uw kind. Het doel van het intakegesprek

de eerste periode op het kinderdagverblijf. Zorg thuis voor voldoende rust waarbij dit

is wederzijdse kennismaking. Een kennismaking met u als ouder(s), maar ook met uw

mogelijk is.

kind. U kent uw kind als geen ander en heeft daardoor waardevolle informatie voor
onze medewerkers.

In de eerste periode
Schroom niet om vragen te stellen aan onze medewerkers over hoe iets gaat in de

Tijdens het intakegesprek worden wenmomenten afgesproken in overleg met de

kinderopvang. We vertellen graag onze rituelen en gewoontes gedurende de dag. Voor

pedagogisch medewerker. Het kan fijn zijn voor uw kind om niet direct met hele dagen te

u is het leuk om te horen hoe uw baby daarop heeft gereageerd en wat het gedurende

starten, maar dit langzaam op te bouwen door te beginnen met een paar uur op een dag.

de dag heeft beleefd.

Wenperiode

Wanneer uw kind drie maanden op de groep is, vindt er standaard een evaluatie plaats.

Voor een baby kan het prettig zijn om bij binnenkomst eerst even met u samen te

Daarin bespreekt u met de mentor van uw kind of uw kind voldoende gewend is en hoe

wennen. Wanneer het tijd is om afscheid te nemen, zorgen wij zoveel mogelijk voor

jullie de eerste periode in de opvang hebben ervaren.

een overdracht van arm-tot-arm. Dat wil zeggen dat we uw baby van u overnemen. Zo
kunnen we met een moment van individuele aandacht goed in de gaten houden hoe

U zult merken dat uw kind zich steeds verder ontwikkelt. Misschien merkt u dat het

uw baby reageert op uw vertrek. Zorgt u ervoor dat u bereikbaar en in de buurt bent

meer reageert op andere kinderen, op liedjes of muziek of interesse krijgt in (prenten)

tijdens wenmomenten voor eventuele vragen?

boeken. De kinderopvang biedt een prettige en waardevolle aanvulling op uw gezins
leven waar veel te ontdekken valt.

Tijdens de wenperiode vinden wij een uitgebreide overdracht erg belangrijk. Wij horen
graag van u hoe uw baby thuis heeft gereageerd op het bezoeken van de opvang. En

Meer informatie

wanneer u uw baby weer op komt halen, vertellen onze pedagogisch medewerkers

Voor meer praktische informatie verwijzen wij u naar de locatiegids van de betreffende

hoe het is gegaan en wat uw baby heeft beleefd. Daarnaast bespreken we tijdens de

locatie. Deze vindt u op de website www.kokokinderopvang.nl.

overdracht het eet- en slaapritme van uw baby. Voor uw baby is het fijn wanneer het
thuisritme zoveel mogelijk wordt gevolgd op de opvang.

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid met betrekking tot babyopvang? Ons
‘Pedagogisch deelbeleid Baby’s en dreumesen ’ kunt u opvragen op de betreffende locatie.

Wennen aan afscheid nemen. Dit kan in het begin lastig zijn, zowel voor u als voor uw
baby. Onze pedagogisch medewerkers denken graag mee over een goede, maar dui

Bij vragen of zorgen van medische aard, verwijzen wij u altijd naar de huisarts.

www.kokokinderopvang.nl

