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Welkom 
Bambino heet u van harte welkom bij Lieve Luitjes Peuterwerk. In deze groepsbijlage vindt u extra 

informatie over deze locatie, aanvullend op ons pedagogisch beleidsplan. De medewerkers van de 

groep worden aangestuurd door de manager kinderopvang Petra Buurveld. Zij is te bereiken op  

06- 18344967. 

Openingstijden 
Bambino biedt op dinsdag- en donderdagochtend peuterwerk aan en is in schoolweken geopend van 

8:30-11:50 uur. Bambino is gesloten op nationale feestdagen. 

Contactgegevens 
Lieve Luitjes - Peuterwerk (2-4 jaar) 

Provincialeweg 112 

3329 KP Dordrecht 

Telefoonnummer: 085 0406581 

LRKP nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen): 120572813. 

Locatie 
Het peuterwerk van de Lieve Luitjes is geïntegreerd in één van de twee verticale opvanggroepen van 0 

jaar tot 4 jaar. Elke groep heeft zijn eigen lokaal. Elk lokaal heeft een grootte van 57m2 en beschikt over 

grote ramen en openslaande deuren naar de buitenruimte. De verschoonruimte met aankleedmeubel, 

toiletten en een wasbak op kindhoogte bevindt zich in het midden van de twee lokalen van deze locatie. 

Er is één slaapkamer met zes slaapplaatsen en één slaapkamer met twee slaapplaatsen. De zeer royale 

buitenruimte van 125m2 beschikt over o.a. een ingegraven trampoline, natuurhut, zandbak en 

speelkasteel. Daarnaast is er een groot grasveld en ruimte om te fietsen op een betegeld gedeelte. De 

speelruimte ligt in het groen in de polder.  

Brengen en halen 
De tijden voor het brengen en halen van uw kind zijn als volgt:  

1.1. 08.45 uur 1.2. Brengen 

1.3. 11.15 uur 1.4. Halen 

 

Bij binnenkomst kunt u de jas van uw kind aan de kapstok hangen en persoonlijke bezittingen in het 

mandje doen. Tijdens een moment van overdracht horen medewerkers graag hoe het met uw kind gaat.  

 

Op de groep ligt een groepslogboek waarin medewerkers de gebeurtenissen omtrent eten en activiteiten 

per kind noteren.  

Stamgroep 
Uw kind wordt opgevangen bij het peuterwerk. Het peuterwerk is geïntegreerd in de verticale groep van 

maximaal 12 kinderen tussen de 0 jaar en 4 jaar. Afhankelijk van de groepsgrootte zullen er één of twee 

pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Op sommige dagen is er een stagiaire op de groep. 

 

Ieder kind verblijft in een eigen vaste stamgroep met eigen pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen 

de groep verlaten voor een activiteit of feestje bij de andere verticale groep van Lieve Luitjes. Dit gebeurt 

altijd onder begeleiding van vertrouwde medewerkers. 

Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor het welzijn van uw kind en observeren of uw kind 

zich op zijn gemak voelt bij de activiteiten buiten de eigen stamgroep. 
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Dagindeling 
Op de groepen werken we met een vast ritme.  

Tijd Activiteit 

08.45-09.30 uur Kinderen worden gebracht 
Vrij spelen 

09.30-10.15 uur 
 
 

Welkomslied en namen doornemen 
Opening dag met gebed, lied en Bijbelverhaal. 
Dagritmekaarten bespreken 
Thema-activiteit  

10.15-10.45 uur Drinken en fruit en wc/verschoningsmoment 

10.45-11.15 uur  Vrij spelen 

11.15 uur Kinderen van de peuterspeelzaal worden 
opgehaald 

 

Vroeg- en Voorschoolse Educatie 

VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie en is erop gericht de (taal)ontwikkeling van kinderen 

te stimuleren zodat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. Bambino biedt VVE aan middels 

de methode Startblokken van Basisontwikkeling. In deze methode staat vrij spel en ingaan op de 

belevingswereld van het kind centraal. Alle medewerkers zijn VVE-gecertificeerd.  

Er wordt gewerkt met thema’s van circa 8 weken, waarin door activiteiten aandacht is voor de 

verschillende ontwikkelingsgebieden. In het thema staan één of twee ontwikkelingsgebieden centraal, 

bijvoorbeeld de motorische- of sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben aandacht voor het volgen 

van kinderen in hun belevingswereld. Met een themabrief wordt u geïnformeerd over het thema. 

Uitstapjes 

Op de peuterspeelzaal beperken de uitstapjes zich grotendeels tot een bezoek aan winkel, 

speelgelegenheid of kinderboerderij in de nabije omgeving. Bij de start van de opvang van uw kind, 

heeft u wel of geen toestemming gegeven hiervoor. Bij uitstapjes houden wij rekening met de 

groepsgrootte. Hierover zijn werkinstructies opgesteld waar medewerkers zich aan dienen te houden. 

 

Oudercommissie 

Bambino vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de kinderopvang. De oudercommissie bestaat 

uit ouders waarvan één of meerdere kinderen worden opgevangen bij Bambino. De oudercommissie 

overlegt regelmatig met het bestuur en heeft vooral als taak het bewaken van de dagelijkse gang van 

zaken, het beleid en de kwaliteit. De bevoegdheden zijn voornamelijk adviserend (zowel gevraagd en 

ongevraagd adviesgevend) en voldoen aan de Wet Medezeggenschap. U kunt de oudercommissie 

bereiken via: oudercommissie@bambino-kinderopvang.nl. 
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