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Kleinschalig, maar toch ruim opgezet

Gemoedelijke sfeer
Kind kan zichzelf zijn
Flexibel ruilbeleid
Vaste gezichten
Gezonde warme maaltijd
Actieve ouders en oudercommissie
We staan open voor uw ideeën
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Welkom bij Allerleefste kinderopvang
Soort opvang
Allerleefste Kinderopvang is een kleinschalige kinderopvang en biedt 
professionele opvang in een betrouwbare en ontwikkelingsgerichte 
omgeving. Binnen onze kinderopvang hebben we 2 verticale groepen 
met maximaal 16 kinderen per dag en een BSO groep met maximaal 
10 kinderen per dag: wij hebben een verticale groep in de leeftijd van 8 
weken t/m 4 jaar en een een verticale combinatie groep voor kinderen in 
de leeftijd van 8 weken t/m 12 jaar en een BSO groep voor kinderen in 
de leeftij van 4 t/m 12 jaar. Een verticale groep die aanvoelt als een groot 
gezin die door de grote ruimte aanvoelt als een huiskamer. Een verticale 
groep biedt veel voordelen. Zo komen kinderen in contact met verschillende 
leeftijden, wat positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Door 
klein te zijn maar groot te denken kunnen we de kinderen veiligheid, 
vertrouwen, liefde, warmte, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bieden. 
Zo hebben kinderen en ouders/verzorgers gedurende langere tijd te 
maken met een vaste groep. Deze factoren bevorderen het gevoel van 
vertrouwen en veiligheid, waardoor er een vertrouwensband kan worden 
opgebouwd. Ieder kind ontwikkeld zich op een eigen wijze en in eigen 
tempo. Stimuleren, ontwikkelen van taalvaardigheden, denken, creativiteit, 
bewegen, aandacht en ondersteuning zijn allerlei vaardigheden voor 
een goede ontwikkeling van uw kind. Allerleefste kinderopvang heeft 
de beschikking tot twee grote lichte zonnige groepsruimte, en 2 ruime 
slaapvertrekken. Daarnaast is er nog een grote Ravotruimte, en een riante 
kindvriendelijke buiten speelplaats waar uw kind onbevangen de wereld om 
zich heen kan ontdekken.
Kinderen verblijven in een vaste stamgroep. Bij lage kindaantallen kunnen 
de groepen worden samengevoegd, bijvoorbeeld op rustige dagen en in 
vakanties. Het kan voorkomen dat een ouder extra opvang af wil nemen 
en er geen plek is in de vaste stamgroep van het kind. Het is dan mogelijk 
dat het kind tijdelijk verblijft in de andere stamgroep. Wij vragen hiervoor 
schriftelijke toestemming van de ouders van het kind en maken met hun 
afspraken over de duur hiervan.

Allerleefste Kinderopvang werkt volgens de kind-leidster kind ratio, zoals 
deze wordt aangehouden volgens de wet kinderopvang. Allerleefste 
Kinderopvang is een erkende kinderopvang en staat in het landelijk register 
voor Kinderopvang. Dit houdt in dat u het overgrote deel van de kosten voor 
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kinderopvang kunt terugvragen bij de belastigsdienst.
Jaarlijks wordt onze kinderopvang gecontroleerd op veiligheid, dit gebeurd 
door zowel aangekondigde en onaangekondigde inspecties door GGD Zuid 
Limburg en de diverse overheidsinstellingen.

Aanmelding en plaatsing
Als u beslist uw kind(eren) bij ons te willen plaatsen, dan vragen wij u het 
online inschrijfformulier in te vullen en ons toe te laten komen. Aan de 
hand van dit inschrijfformulier wordt u een plaatsingscontract toegezonden. 
Wanneer u dit plaatsingscontract ondertekend en geretourneerd heeft bent 
u verzekerd van een opvangplaats bij Allerleefste voor uw kind(eren) en 
krijgt u een uitnodging voor onze ouderlogin. Circa 2 weken voor het begin 
van de opvang van het kind, wordt  u uitgenodigd voor een intakegesprek. 
In dit gesprek wordt onder andere het dagritme van uw kind(eren) 
besproken en andere belangrijke zaken, zoals eventuele allergieën en kunt 
u eventuele vragen bij ons kwijt. 

Ouderlogin
Als klant van Allerleefste krijgt u een eigen ouderlogin. Hiermee kunt u:
• Uw persoonlijke gegevens inzien en eventueel wijzigen.
• Extra dagen/ruildagen aanvragen.
• Facturen inzien.
• Jaaroverzichten inzien.
• Uw plaatsingsovereenkomst (contract) inzien 

Login aanmaken
U zult van ons een e-mail ontvangen met daarin een link om een 
wachtwoord aan te maken voor de ouderlogin. Deze mail zal verstuurd 
worden naar de ‘betalende ouder’. Deze link kan maar eenmalig gebruikt 
worden en wij adviseren u om deze link te openen in Firefox, Google 
Chrome of Internet Explorer 10.

Als u de link heeft geopend, dan kunt u een wachtwoord aanmaken 
waarmee u kunt inloggen in de ouderlogin. Als u dit opslaat logt u meteen 
voor het eerst in de ouderlogin.
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De eerst volgende keer dat u wilt inloggen in de ouderlogin, moet u via de 
website www.allerleefste.nl onder het kopje ‘ouderlogin’ inloggen met uw 
e-mailadres en het aangemaakte wachtwoord.

Opvangmogelijkheden en Openingstijden 
Kinderopvang
Mogelijkheid tot Dagopvang
Kinderopvang gedurende één of meerdere hele dagen per week:
7.15 uur en 18.15
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,00

Mogelijkheid tot Halve dagopvang
Kinderopvang gedurende een of meerdere halve dagen per week:
Ochtend: 07.15 – 13.15 uur
Middag: 13.15 – 18.15 uur
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,00

Mogelijkheid tot flex-opvang
deze is van 07.15 – 16.15 uur
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,41.

Mogelijkheid tot Vakantieopvang
Het uurtarief voor deze opvang bedraagt Euro 7,41.

Mogelijkheid tot incidentele opvang
Het uurtarief voor deze opvang bedraagt Euro 7,41.

Mogelijkheid tot weekendopvang bij voldoende inschrijving

Luiers zijn als extra af te nemen, de kosten hiervoor bedragen Euro 5,- per 
maand bij 1 dag in de week opvang.

U betaalt per maand een vast bedrag. Bij feestdagen, vakantie en andere 
sluitingsdagen van gaan de betalingen gewoon door. Ook wanneer u op 
vakantie gaat of uw kind ziek is, worden de gereserveerde dagen in rekening 
gebracht, zodat deze ook voor uw kind gereserveerd kunnen blijven. Om dit te 
compenseren, betaalt u per jaar 48 weken in plaats van 52. Elke maand bestaat 
daarom voor de facturering uit vier weken. U bent zelf verantwoordelijk voor 
tijdige en gehele betaling van de ontvangen facturen. De betaling dient uiterlijk 
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op de 15e van iedere maand op het rekeningnummer van Allerleefste te zijn 
bijgeschreven. Voor uw gemak kunt u ook (kosteloos) gebruik maken van 
automatische incasso. Het bedrag voor de opvang wordt dan iedere 15e van de 
maand van uw rekening afgeschreven.

Opvangmogelijkheden en Openingstijden 
BSO

ROOSTER BUITENSCHOOLSE KINDEREN
BS Avontuur Buchten  BS De Wissel Born
Schooltijden Ochtend Middag Schooltijden Ochtend Middag
Maandag 8.30-12.00 13.00-14.30 uur Maandag 8.30-12.00 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 13.00-14.30 uur Dinsdag 8.30-12.00 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30-12.15 Vrij Woensdag 8.30-12.30 Vrij
Donderdag 8.30-12.00 13.00-14.30 uur Donderdag 8.30-12.00 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30-12.00 13.00-14.30 uur Vrijdag 8.30-12.00 Vrij
Op vrijdag hebben groep 1 + 2 geen school Groep 1,2,3 en 4 vrijdagmiddag vrij
Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep
3 vrij.

BS Jan Peeters Roosteren  BS De Lemborgh Limbricht
Schooltijden Ochtend Middag Schooltijden Ochtend Middag
Maandag 8.25-12.00 12.45-14.45 uur Maandag 8.45-12.00 13.00-15.15 uur
Dinsdag 8.25-12.00 12.45-14.45 uur Dinsdag 8.45-12.00 13.00-15.15 uur
Woensdag 8.25-12.15 Vrij Woensdag 8.45-12.45 Vrij
Donderdag 8.25-12.00 12.45-14.45 uur Donderdag 8.45-12.00 13.00-15.15 uur
Vrijdag 8.25-12.00 12.45-14.45uur Vrijdag 8.45-12.00 13.00-15.15
Groep 1 en 2 vrijdagmiddag vrij  Groep 1,2,3,4 en 5 vrijdagmiddag vrij

BS Kingbeek Grevenbicht 
Schooltijden Ochtend  
Maandag 8.30-14.45  
Dinsdag 8.30-14.45  
Woensdag 8.30-12.30  
Donderdag 8.30-14.45  
Vrijdag 8.30-14.45  
Groep 1-4 vrijdagmiddag  12.00 uur vrij

Voorschoolse opvang:  07.15 - aanvang school
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,25

Naschoolse opvang:  Einde school - 18.15 uur 
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,25
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Reguliere Vrije vrijdag (alleen hele dagen, bij afname van VSO of 
NSO):  07.15 - 18.15 uur 
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,25

BSO + (min 10 dagen) vakantieopvang (alleen hele dagen):  
07.15- 18.15 uur 
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,25    

BSO losse vakantieopvang (alleen hele dagen):  07.15- 18.15 uur 
de uurprijs bedraagt dan Euro 7,66
 
Ziekte.
Is uw kind ziek dan kunt u uw kind tot de dag ervoor 18.15 uur afmelden 
via de telefoon en de eventuele ruiling aanvragen via de ouderlogin. U kunt 
deze dag dan (binnen 4 weken) inhalen mits de groep het toelaat.
Wanneer uw kind ziek wordt tijdens de opvang of zich niet helemaal lekker voelt, 
wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Er zal dan samen overlegd worden of 
het nodig is dat uw kind opgehaald wordt. (Zie protocol zieke kinderen).

Vrije dagen/eigen vakantie.
U kunt deze dag(en) dan (binnen 4 weken) inhalen mits de groep het 
toelaat. De ruiling kunt u zelf aanvragen via onze ouderlogin. Algemene 
sluitingsdagen kunnen niet worden geruild, daar deze niet in rekening 
worden gebracht.

Extra dagdeel
Het is mogelijk om een extra dagdeel af te nemen, deze kunt u zelf 
aanvragen via onze ouderlogin.
Heeft u behoefte aan andere openingstijden of dagen, neem dan gerust 
contact met ons op, dan bekijken we samen of we deze wensen mogelijk 
kunnen maken.

Einde kinderopvangopvang
De opvang eindigt automatisch op de vierde verjaardag van uw kind. U 
hoeft dan dus niet schriftelijk op te zeggen. Elke andere vorm van opzegging 
gebeurt schriftelijk. U heeft daarbij een opzegtermijn van 1 maand. 
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Onze sluitingsdagen:
– Maandag 25 en dinsdag 26 december 2017 (Kerst)
– Maandag 1 januari 2018 (nieuwjaar)
– Maandag 12 februari en dinsdag 13 februari 2018 (Carnaval)
– Maandag 2 april 2018 (Pasen)
– vrijdag 27 april 2018 (Koningsdag)
– Donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018 (Hemelvaart)
– Maandag 21 mei 2018 (Pinksteren)
– dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 (Kerst)

Op 24 december (kerstavond) en 31 december (oudejaarsavond) sluiten 
wij om 13.15 uur.

Tevens zijn wij in 2018 week 31 en 32 (30 juli t/m 10 augustus) gesloten

Hoe ziet de dagindeling van Allerleefste eruit? 
Allerleefste is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.15 – 18.15 
uur. Om het gevoel van veiligheid voor uw kind(eren) te vergroten werkt  
Allerleefste volgens een vast dagritme betreft eet- en slaapmomenten. Dit 
biedt tevens regelmaat en zekerheid aan uw kind(eren). De activiteiten 
verschillen natuurlijk per dag.

Brengen en halen
De kinderen kunnen tussen 7.15 uur en 9.00 uur worden gebracht. Bij 
halve dagopvang kunnen de kinderen tussen 12.45 uur en 13.15 uur 
gebracht of opgehaald worden. Aan het eind van de dag kunnen de 
kinderen weer tussen 16.30 uur en 18.15 uur opgehaald worden. Wanneer 
u uw kind(eren) later komt brengen of eerder komt ophalen, laat ons dit 
dan even weten, zodat wij hiermee rekening mee kunnen houden. 

Kinderopvang Allerleefste wil graag van u weten hoe het met uw kind(eren) 
is. Tijdens het brengen en halen van uw kind(eren) wisselt u met ons 
van gedachten over het verloop van de dag, maar ook over belangrijke 
gebeurtenissen die zich thuis voordoen. ’s Ochtends bieden wij u een kopje 
koffie of thee aan, waardoor er tijd voor u en uw kind(eren) gemaakt wordt. 
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Eten en drinken
Gezond, lekker en bewust eten is belangrijk voor kinderen. De voeding 
die door ons verstrekt wordt is: Fruit, sap/water (9.00uur), warme 
maaltijd (11.30 uur), tussendoortje (15-00-15.30 uur), boterhammetje 
en melk 16.30 uur). Wanneer uw kind speciale voeding nodig heeft, (bv. 
vanwege een allergie, of u gebruikt andere voeding dan de voeding die 
wij verstrekken), dan kunt u dit meenemen naar onze kinderopvang. Onze 
juffies zorgen er dan voor dat uw kind zijn/haar speciale voeding krijgt. Het 
meenemen van gekoelde borstvoeding is mogelijk.

Slapen
Slapen gaat voor de baby’s nog niet volgens een vast dagritme. Voor oudere 
kinderen proberen we wel een zekere regelmaat in te bouwen (Na de warme 
maaltijd tussende middag). In principe maken we de kinderen niet wakker, 
maar laten we de kinderen slapen, totdat ze uit zichzelf wakker worden. 

Resterende tijd
De rest van de dag wordt ingevuld met activiteiten en spelen. Er wordt 
bijvoorbeeld geknutseld met de kinderen, buiten gespeeld, een puzzeltje 
gemaakt of een spelletje gedaan. Ook is er voldoende ruimte voor vrij spel, 
waar wij zelf regelmatig deel aan nemen en natuurlijk is er altijd tijd voor 
een knuffel en een dikke kus!

Handig om van thuis mee te nemen:
- Luiers
- Babyvoeding (een extra voeding voor als er iets mis gaat)
- Slaapknuffel en / of speentje
- Reservekleren, ondergoed en sokjes
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BSO
De BSO kinderen hebben na school behoefte aan vrije tijd. Vrije tijd 
betekent dat bezig zijn belangrijker is dan presteren, dat kinderen kunnen 
spelen en daaraan plezier beleven, maar ook dat ze rustig in een hoekje 
een boek kunnen lezen. Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar 
in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf graag wat zij doen, hoe zij dat doen 
en met wie. Dit sluit niet uit dat kinderen ook behoefte kunnen hebben 
aan georganiseerde activiteiten. Niet alle kinderen weten zelf goed wat ze 
willen doen, zij hebben stimulans nodig, bijvoorbeeld in het aanbod van 
activiteiten. 
Doordat de kinderen van 0 t/m 12 jaar in een groep zitten kunnen ze veel 
van elkaar leren, de grote kinderen helpen de kleine kinderen bijvoorbeeld 
bij het aankleden van de jassen en schoenen.

Oudercommissie
De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en 
bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk 
allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep 
sterk te maken voor bepaalde zaken. De oudercommissie, die bestaat 
uit minimaal drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de 
belangen van de groep ouders van kinderen die Allerleefste bezoeken zo 
goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de 
oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie 
van Allerleefste. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op 
het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de 
openingstijden.

Voor en door ouders
De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om met 
elkaar te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie 
van Allerleefste.

Contact met de oudercommissie
Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang 
of loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, 
dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Ouders die vragen of 
opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun 
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eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers en 
directie van Allerleefste.

Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de 
oudercommissie: 
oudercommissie.allerleefste@gmail.com

De oudercommissie zal proberen om zo spoedig te reageren.

Aanmelden voor de oudercommissie
Heb je als ouder interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders 
van kinderen die Allerleefste bezoeken, dan kun je je aanmelden voor de 
oudercommissie via bovenstaand mailadres.

Klachten
Allerleefste Kinderopvang is aangemeld bij de geschillencommissie 
Kinderopvang. De geschillencommissie is een zelfstandige organisatie 
die zich ten doel stelt om ten behoeve van de organisaties voor de 
kinderopvang. Hebt u een klacht tegen een ondernemer en komt u er 
samen niet uit, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. Er zijn 
meerdere commissies, die klachten over verschillende onderwerpen 
behandelen. Bepaal de juiste commissie en dien uw klacht in. 
Meer informatie www.degeschillencommissie.nl

De Geschillencommissie 
Postadres: 
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag 
Bel: 070 310 53 10 
Maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur
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