De babykamer van kinderopvang Smurfenland
Welkom baby . . .
In het begin ben je s' avonds erg moe, het leventje in het
kinderdagverblijf is nieuw, je doet vele indrukken op, je ruikt andere
geuren en ziet andere kleuren, een ander bedje. Zoveel kinderen om
je heen die belangstelling voor je hebben, naar je kijken, je
speelgoed geven als je huilt, je wipstoel laten schommelen .... of je
ligt samen met een leeftijdgenootje op een kleed en bij verrassing heb je een handje van de ander in je
mond of jou je een handje van de ander in je mond of jou handje wordt vastgepakt door de andere baby.
En het is even schrikken als er vlak naast je een ander handje wordt vastgepakt door de andere baby. En het
is even schrikken als er vlak naast je een andere baby ligt te huilen. Je kan dan heel verbaasd kijken of ook
gaan huilen. Gelukkig krijg je veel aandacht en knuffels van de leidsters, want die weten best dat het
wennen is.
Wanneer je moe wordt leggen ze je lekker in bed. Ook houdt je, je ritme van thuis wat betreft eten en
slapen. Langzamerhand wen je aan de groep en krijg je steeds meer belangstelling voor je omgeving. Je kijkt
en lacht naar je maatjes en de leidsters, slaapt en drinkt je flesje leeg. En ... als je ouder wordt : krijg je een
fruithapje, brr ... ook al even wennen, de smaak alleen al en dan die lepel !! Wanneer je een fopspeentje
hebt krijg je die niet meer heel de dag, jammer, maar er zijn zoveel andere dingen om je heen en in bed en
bij verdriet krijg je hem toch.
Nog iets ouder en je krijgt ook pap en leert brood eten. Samen met de andere baby’s ga je nu meer spelen,
kiekeboe,elkaar nadoen, slap liggen van de lach om dingen waar de leidsters toch niets van snappen.
Je leert kruipen en de wereld wordt groter, je kunt nu overal naar toe, zelf je speelgoed pakken, je vriendjes
zoeken, het trapje afkruipen naar de peuterkamer of een knuffel halen bij de leidsters.
Nog iets ouder en je kan zelfs ruzie maken om speelgoed, want wat een ander heeft is dubbel zo leuk. En
dan wordt je één jaar, natuurlijk wordt dat gevierd met een kaarsje, liedjes en lekkers.
Nu ben je echt de oudste van de groep, je leert lopen en zelfs traplopen !
Nu ben jij diegene die de kleine baby’s helpt of troost.
Langzamerhand groei je uit de groep. Je vindt het leuker om bij de peuters aan tafel te eten en in de
peutergroep te spelen. Wanneer je het al helemaal naar je zin hebt in de peutergroep gaan je
spulletjes over van de baby - naar de peuterkamer.

De dagindeling op de babykamer van kinderopvang Smurfenland.
7:15 - 7:30 uur
7:30 - 8:30 uur
9:00 uur

9:30 uur
10:00-10:30 uur

11:30 uur
12:30 uur

Leidster treft voorbereidingen voor de dag
de baby’s worden gebracht in de babykamer, daar zit de babyleidster al te
wachten
alle ouders hebben afscheid genomen en zijn de groep uit de oudere baby’s krijgen
een flesje of bekertje melk met een rijstwafel of beschuit, besmeerd met smeerworst
of zuivelspread.
de andere leidster arriveert, zij wisselen informatie uit over de kinderen en
gebeurtenissen.
kinderen verschonen
de kinderen die twee keer slapen gaan nu naar bed
aan de kinderen die één keer slapen, worden ontwikkelingsgerichte speelactiviteiten
aangeboden.
kinderen komen uit bed, lunch
kinderen die één keer slapen verschonen en naar bed, kleintjes blijven op, aan hen
worden ontwikkelingsgerichte speelactiviteiten aangeboden.

14:00 uur
15:00 uur
16:00 uur
16:00-18:00 uur
18:00 uur
18.00 - 18.15 uur

fruithapjes voor de kleintjes
grotere kinderen uit bed, fruitstukjes eten, kinderen die twee keer slapen
verschonen en naar bed
leidster 1 gaat naar huis
kinderen worden gehaald, leidsters en ouders kunnen informatie uitwisselen
alle kinderen zijn opgehaald
leidster zorgt dat alle materialen weer zijn opgeruimd, schoongemaakt en aangevuld
en gaat naar huis.

De activiteiten en tijden in de babygroep zijn globaal.
Natuurlijk worden deze naar de behoefte van de
individuele kinderen aangepast.

