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Welkom 

Van harte welkom op ons kinderdagverblijf Koetje Boe! 
 

Kinderdagverblijf Koetje Boe is gevestigd op het erf van Fam. Oosthoek en is uniek gelegen aan de 

Woudseweg 178b aan de N223, de weg die het Westland met de A4 verbindt, gelegen in de 

gemeente Midden-Delfland. Op het melkveebedrijf worden op dit moment 120 koeien gehouden. 

Behalve koeien zijn er ook kalfjes, een pony, schapen, kippen, honden, poezen en konijnen. Het 

boerenbuitenleven is overal terug te vinden, zowel in het pedagogisch beleidsplan als in de 

inrichting en het gebruik van de opvangruimte en de natuurlijke buitenspeelplaats. Spelen in de 

natuur geeft kinderen plezier en ontspanning. Dit draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid 

van kinderen. Vanaf november 2018 bieden wij opvang in het groene hart, waar kinderen 

natuurlijk de ruimte hebben! 

Een boerderij is voor kinderen een plek waar veel te beleven is en waar de kinderen de ruimte 

hebben om te spelen. Een veilige en prettige sfeer binnen Koetje Boe heeft een hoge prioriteit. 

Wanneer een kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het te ontdekken en er op uit te gaan. 

Kinderopvang is een aanvulling op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het 

leven op de kinderopvang op elkaar aansluiten. Door goed contact met de ouders worden deze 

twee leefwerelden met elkaar verbonden. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de regels, 

gewoonten, waarden en normen die de ouders hun kind mee willen geven. Wij vangen de kinderen 

op in een kleine groep, met veel persoonlijke aandacht en korte lijnen naar de ouders. 

Bij Koetje Boe zullen de kinderen spelenderwijs de natuur beleven. Samen de dieren voeren, en 

volop spelen in de buitenlucht. Vies worden mag! De overalls en laarsjes staan klaar. 
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Openingstijden 

 
Kinderopvang Koetje Boe is 5 dagen per week geopend. Op nationale feestdagen en tussen Kerst 

en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. Één week in mei en drie weken in de zomervakantie (zie 

vakantierooster). 

De openingstijden zijn: 

Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur. 

U kunt uw kind brengen tussen 7.30 en 9.00 uur. 

U kunt uw kind ophalen tot 17.30 uur. 

Indien uw kind niet door uzelf wordt opgehaald, willen wij dit graag weten. Wij mogen uw kind 

nooit aan personen meegeven die bij ons niet bekend zijn of waarvan we van tevoren geen melding 

hebben gekregen. 
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Huisregels 

 
• Wij zijn open vanaf 7.30-17.30 uur. 

• Als uw kindje door iemand anders wordt gehaald, willen wij dit graag van tevoren weten.  

• Als uw kindje niet komt, willen wij dit graag van tevoren weten.  

• Als uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit (telefonisch) te melden vóór 09:00 uur. 

• Wij hanteren een opzegtermijn van twee maanden.  

• Op het moment dat de ouder op Koetje Boe is, ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij de 

ouder. Dit geldt ook voor eventuele meegebrachte broertjes of zusjes.  

• In de groepsruimte dragen we geen buitenschoenen.  

• Maxi-cosi graag in de gang neerzetten. 

• Kinderwagens mogen i.v.m. de brandveiligheid niet op Koetje Boe blijven staan.  

• Wilt u wijzigingen van telefoonnummers die worden gebruikt bij noodgevallen zo snel mogelijk 

aan ons doorgeven.  

• In en om het pand wordt niet gerookt of vuur gebruikt.  

• Omdat uw kind veel buiten zal zijn en er vooral tussen maart en november teken kunnen zijn, 

willen we u vragen om dagelijks uw kind te onderzoeken op teken.  

• Als wij aan uw kind medicatie moeten verstrekken, zullen wij u vragen het medicatieformulier in 

te vullen. Deze formulieren zijn bij ons verkrijgbaar.  

• In verband met het vaak buiten spelen willen we u vragen om bij zonnig warm weer een 

petje/hoedje en een luchtig T-shirt mee te nemen. En bij koud weer een muts, sjaal en wanten.  

• Vakanties of andere afwezigheid graag zo snel mogelijk doorgeven.  

• Uw auto graag parkeren op de parkeerplaatsen bij het gebouw.  

• Als er met de zindelijkheidstraining wordt gestart, zal uw kind op het dagverblijf geen rompertje 

dragen, maar een broekje met een hemdje. 

 

Koetje Boe zorgt voor:  

• Luiers 

• Slaapzakken  
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• Lunch, brood en beleg 

• Fruit/ verse fruithapjes  

• Drinken  

• Tussendoortjes (hartige snacks) 

• Zonnebrandcrème  

 

U dient zelf te zorgen voor:  

• Flessen  

• Flesvoeding en/of borstvoeding in de juiste hoeveelheid in speciale bakjes en één extra voeding  

• Eventueel knuffel en/of speen (in afsluitbaar bakje)  

• Slofjes of antislip sokken voor uw kindje  

• Speciale voeding/drinken en/of verzorgingsproducten  

• Speciale zonnebrandcrème  

• Reserve kleding, voorzien van naam, ook graag de jassen, tassen en schoeisel  

• Koetje Boe is niet verantwoordelijk voor spullen die kwijtraken of kapot gaan 
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Inschrijving, plaatsing en 
wennen 

 
U bent bij kinderopvang Koetje Boe altijd welkom om geheel vrijblijvend een kijkje te komen 

nemen. We maken voor een bezoekje wel graag een afspraak met u. U kunt dan Kinderopvang 

Koetje Boe bekijken en sfeer proeven. Natuurlijk is er dan ook tijd om vragen te stellen. 

Als u interesse heeft in het kinderdagverblijf kunt u opvang aanvragen door middel van het invullen 

van een inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kun u dan weer terugsturen of afgeven. 

Als er een plaats beschikbaar is, maken wij aan de hand van het inschrijfformulier een contract. 

Wanneer u akkoord gaat met deze overeenkomst kan het contract getekend worden en is uw 

aanmelding definitief. 

Vanaf de ingangsdatum op het contract geldt een schriftelijke opzegtermijn van twee maanden. Het 

wijzigen van de aanvangsdatum van plaatsing is na het tekenen van het contract alleen mogelijk in 

overleg. Uitzondering hierop vormen kinderen die te laat geboren zijn. 

Als er niet direct een plaats beschikbaar is kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Door 

natuurlijk verloop van kinderen, omdat kinderen 4 jaar worden, verhuizen of opvangdagen wijzigen, 

komen er regelmatig nieuwe kindplaatsen beschikbaar. Zodra er zicht is op een vrije kindplaats 

zullen we contact met u opnemen. 

Als u dagen wilt verminderen of opzeggen, hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden. 

De minimale afname voor de dagopvang bedraagt 2 dagen van 10 uur. 

Wij geven voorrang aan: 

• Het plaatsen van kinderen waarvan al een broer of zus wordt opgevangen. 

• Aanvraag van structurele extra opvang dag(en) van kinderen die al een lopend contract hebben 

bij Koetje Boe. 

De wenperiode is van groot belang voor uw kind. In de eerste weken op het kinderdagverblijf leert 

het de geluiden en de omgeving kennen en maakt het kind contact met de andere kinderen en de 

leidsters. Belangrijk is dat uw kind een vertrouwensband opbouwt met ons. Wanneer het kind op 

ons durft te vertrouwen en de omgeving en de andere kinderen kent, zal het zich veilig voelen. 
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Als wij bericht hebben gekregen dat uw kindje is geboren, maken we een afspraak met u om twee 

weken voor aanvang van de opvang langs te komen met uw kindje. 

Er volgt een kennismakingsgesprek en wij maken kennis met uw kindje. Zo is er een eerste contact 

met Koetje Boe, de kinderen en de leidsters en kan uw kindje alvast een beetje wennen. 

Tijdens dit gesprek krijgt u een vragenlijst mee over uw kind. Ook bespreken we de eerste officiële 

opvangdag. Deze dag kan uw kindje later gebracht worden en eerder opgehaald, dit gaat uiteraard 

in overleg. Voor veel ouders is dit een spannend moment. Mocht het een wens zijn dat wij 

telefonische contact met u houden over hoe alles gaat, is dit uiteraard mogelijk. U mag zelf 

natuurlijk ook altijd, meerdere keren, bellen om te vragen hoe het gaat. Wij kunnen ook via 

whatsapp contact houden en foto’s naar u sturen. 
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Aanvraag extra opvang 

 
Het kan voorkomen dat u incidenteel een extra opvangdag nodig heeft. Bij Koetje Boe bieden we de 

mogelijkheid om extra opvangdagen af te nemen. Bij het afnemen van extra opvangdagen gelden 

de volgende uitgangspunten: 

• Afnemen van extra opvangdagen is mogelijk als er ruimte is in de kind planning-ratio. 

• Als u gebruik wilt maken van een incidentele opvangdag dan is het alleen mogelijk om een hele 

dag af te nemen. 

• Een incidentele opvangdag wordt achteraf gefactureerd. 

• Het ruilen van dagen is bij ons niet mogelijk. 
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Traktatie 

 
Bij kinderdagverblijf Koetje Boe wordt de verjaardag van uw kind gevierd. U mag uw kind in de 

groep laten trakteren, maar dit is geheel vrijblijvend! Als u uw kind wil laten trakteren is het 

raadzaam om even contact met een van de pedagogisch medewerkers op te nemen, want niet alle 

kinderen mogen in verband met allergieën alles eten.  

Wat wij erg belangrijk vinden, is om een gezonde traktatie uit te delen. 
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Vakantierooster 
 

 

Pasen    maandag 18 april 2022  

 

Meivakantie   maandag 25 april t/m vrijdag 29 april 2022  

 

Koningsdag               dinsdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie) 

 

Hemelvaart   donderdag 26 mei 2022 

 

Pinksteren   maandag 6 juni 2022 

 

Zomervakantie  maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus 2022 

 

Kerstvakantie   maandag 26 december t/m vrijdag 30 december 2022 


