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LITTLE FAMILY Algemene informatie 
 
 
 

1. Openingstijden 
We zijn op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur. Ook tijdens de vakanties en 
als er studiedagen zijn op school. We zijn alleen gesloten op de officiële feestdagen. 
Kijk voor de actuele data op onze site. 

 
2. De groep 

BSO Little Family is een kleinschalige opvang met 1 groep. Dit betekent dat alle kinderen 
in dezelfde ruimte zijn, alle leeftijden door elkaar. Omdat de behoeften van een ouder 
kind anders zijn dan van een jonger kind splitsen we de groep naar leeftijd en zullen we 
aparte activiteiten aanbieden die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Dit kan alleen 
als er twee leidsters op de groep staan, dit is het geval als de groep groter is dan 10 
kinderen. De kinderen mogen, in overleg, zelf bepalen wat ze gaan doen. Knutselen, 
spelen, stoeien, een spelletje doen. Soms gaat de tv aan. 
 

3. Wennen 
Als een kind voor het eerst op de BSO komt is het eerst even wennen, nieuwe gezichten, 
andere regels. Vooral als het kind net 4 jaar is geworden kan de dag erg lang zijn. 
De eerste periode krijgt uw kind dan ook wat extra aandacht om zo snel zijn plekje in de 
groep te vinden. We winden het prettig al je kind eerst komt kennismaken met de groep 
en met de leidsters, voordat hij/zij bij de opvang begint. Kinderen die bij ons naar de 
KDV gaan komen als ze bijna 4 zijn al regelmatig een paar uurtjes wennen op de groep. 
Zij worden zo geleidelijk aan vertrouwd met de BSO. Juist voor nieuwe kinderen is het 
belangrijk dat zij weten wie hun naar school brengt en weer ophaalt. En bij welke 
leidster en kinderen ze in de groep komen. 
 

4. Halen en brengen 
Natuurlijk brengen we uw kind naar school als u gebruik maakt van de voorschoolse 
opvang. En halen hem 's middags van school. Bij scholen op loopafstand halen we de 
kinderen lopend, bij scholen wat verder weg gaan we met de auto.  

 
Kinderen die gebracht worden moeten uiterlijk om 8 uur op de opvang zijn. Zijn ze later 
dan worden ze niet weggebracht. 

 
5. Eten  

Iedere dag na school krijgen de kin8deren een cracker met beleg, een broodje of een 
andere snack en wat fruit en drinken. We drinken standaard water, soms krijgen de 
kinderen ranja. Als er speciale dieetwensen zijn i.v.m. geloof dan houden wij daar 
rekening mee zodat alle kinderen mee kunnen eten. Biologisch, vegetarisch, 
gluten/lactosevrij eten dient u zelf mee te geven. Natuurlijk eten we ook wel eens een 
keertje pannenkoeken of friet!  
 

6. Schoenen 
Kinderen spelen overal, ook op de vloer. Daarom willen we niet dat erbinnen wordt 
gelopen met de schoenen waar ook buiten mee is gelopen. Zo houden we de vloer 
schoon. Voor bezoekers zijn er blauwe overschoenen die over de gewone schoenen 
gedragen kunnen worden. 
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7. Buitenspelen 

Buitenspelen doen we met zijn allen. We spelen op nabijgelegen schoolpleinen of op ons 
eigen speelpleintje. De mensen bij de KDV weten altijd waar we naartoe gaan en we 
hangen een briefje op de deur met het telefoonnummer van onze mobiele telefoon. Zo 
kunt u ons altijd bereiken. 

 
8. Reservekleding 

Een ongelukje kan zomaar gebeuren. Zeker bij de jongere kinderen.  Het is daarom 
handig een schone broek, onderbroek en sokken mee te geven. 

 
9. Bereikbaarheid 

Doorgeven van roosters, andere opvangtijden, afzeggingen etc. altijd schriftelijk via mail 
of whatsapp. Veranderingen een week van tevoren doorgeven, dit geldt ook voor de 
mensen die een flexibel contract hebben. Wij garanderen niet dat er altijd plek is om te 
ruilen. Heb je een nieuw telefoonnummer? Geef het meteen aan ons door. Wij moeten je 
altijd kunnen bereiken in geval van nood!! 

 
10. Ziek/medicijnen 

Of een ziek kind op de groep opgevangen kan worden is altijd ter beoordeling van de 
pedagogisch medewerker. Zij kan de situatie het best beoordelen. Wij mogen uw zieke 
kind dus weigeren. Als je kind in de loop van de dag ziek wordt dan moeten we je ten alle 
tijden kunnen bereiken. Als je kind moet worden opgehaald doe dit dan zo snel mogelijk. 

 
Wij geven geen medicijnen zonder dat dit is vastgelegd in een medicatieformulier. Dit 
geldt ook voor paracetamol! Heb je je kind thuis al paracetamol gegeven dan moet je dit 
melden omdat paracetamol een vertekend beeld geeft van de toestand van je kind.  

 
11. Hoe houden we u op de hoogte? 

Natuurlijk vertellen we even kort hoe het is gegaan als u uw kind komt halen. 
` Ook hebben we oudergesprekken waarin we wat uitgebreider over uw kind kunnen 

praten. Hierin komen niet alleen onze bevindingen aan bod maar zeker ook de uwe.  
En natuurlijk is er onze website. Hierop staat niet alleen algemene informatie maar 
schrijven we ook regelmatig een blog over wat we gedaan hebben en plaatsen we foto's. 
Bij de site hoort ook een fotoalbum waar alle foto's staan die we maken en die u kunt 
downloaden. Dit album is beveiligd met een wachtwoord. Op Facebook kunt u ons ook 
vinden! Een aantal keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit met informatie. 

 
12. Ophalen 

Als je kind door iemand anders wordt gehaald dan vragen we om een foto of andere 
informatie over die persoon (zoals geboortedatum o.i.d.). Anders geven wij uw kind niet 
mee. Dit voor de veiligheid van het kind. 

 
13. Speelgoed 

Eigen speelgoed wat wordt meegenomen mag op de groep na beoordeling van de 
pedagogisch medewerker. Gebruik van eigen speelgoed is ten alle tijden voor eigen 
risico. Little Family is niet aansprakelijk voor schade of verlies. 
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14. Fietsen 
Kinderen mogen op de fiets naar de opvang komen. Wel voorzien van een goed slot. De 
fietsen mogen niet binnen gestald worden. Little Family is niet aansprakelijk voor 
diefstal of schade aan de fietsen. 

 
15. Langer opvang nodig? 

Het kan eens gebeuren dat u de trein mist of in de file staat. 
Dat is geen probleem. Maar laat het ons wel even weten! We zorgen ook na de 
afgesproken ophaaltijd voor goede opvang. Bij te laat ophalen en het niet tijdig melden 
brengen wij een bedrag in rekening. Ook als u onregelmatige diensten heeft kunt u bij 
ons terecht voor opvang. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

 
16. Betaling 

Iedere 20e van de maand stort de belastingdienst de kinderopvangtoeslag op uw 
rekening. Het volledige verschuldigde bedrag dient uiterlijk de 25e op onze rekening te 
zijn bijgeschreven! Misschien ten overvloede, wij betalen van die bijdragen onze 
rekeningen, de benodigdheden voor de kinderen en het salaris van de leidsters die voor 
uw kinderen zorgen. 

  
 

Contact 
BSO Little Family    
IJmuidenstraat 33   
1324 PW Almere    
036-8412195    


