
 
Ons symbool, het plantenscheutje, is een zeer bewuste 
keuze. 

 
Tijdens onze opleiding leerden we dat je opvoedend personeel 
kunt vergelijken met een tuinder… 
Als tuinder moet de opvoeder het kind niet alleen opvatten als 
een plantje dat tijd en ruimte moet krijgen om te groeien. Het 
dient tevens geplaatst te worden in een veilige tuin met 

vruchtbare aarde, waarin het kan opgroeien in een beschermde 
omgeving met de juiste omkadering en leerkansen. Deze 
leerprocessen stimuleren we vanuit de interesses van uw kind! 
Elk kind heeft namelijk de drang om zich te ontwikkelen en 
doet dit op zijn eigen manier en op basis van zijn eigen 

temperament.  
 
Onze visie is geïnspireerd en onderbouwd door middel van 6 

pedagogen en psychologen. Namelijk door, Thomas Gordon, 
Emmi Pikler, Maria Montessori, Janusz Korczak , Reggio Emilia 

en Aletha Solter. 
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Kinderen hebben behoefte aan een ‘warm nest’.  Deze nood 
aan geborgenheid, onverdeelde aandacht en continue zorg 
krijgen ze in de eerste plaats van jullie, hun ouders. Wij willen 
hier als begeleidsters een aanvulling op betekenen.  
Onze handen staan open om elk kindje te laten openbloeien tot 

een uniek mensje! 
Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan in grote organisaties 
hebben wij onze droom verwezenlijkt door opvang aan te 
bieden op een andere manier. Zonder uitlaatgassen, overvolle 
groepen en onbekende gezichten.  

 

 



 
 
Wij zijn geen opvang waar uw kind zich moet ontwikkelen 
onder druk van de prestatiegerichte maatschappij. 
Bij KidsEnZo werken we met 2 vaste, ervaren personeelsleden. 

De communicatie tussen de ouder(s) en begeleidster(s) gebeurt 
in alle openheid en eerlijkheid. Door ons kleinschalig karakter 
bieden wij een rustpunt voor uw kind. 
 
 

Wendagen 
De eerste dagen op het kinderdagverblijf vormen een 
indrukwekkende ervaring, zowel voor het kind als voor de 
ouders. Wij vinden het dan ook belangrijk om juist in die 
periode heel bewust extra aandacht aan beide te besteden. 

Daarom hebben wij een wenperiode ingesteld waarin wij 

kinderen én hun ouders vertrouwd laten raken met KidsEnZo. 
Tijdens de wenperiode maken kinderen en ouders uitgebreid 
kennis met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de 
pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. U overlegt in 
die periode intensief met de pedagogisch medewerkers. Door 

veel te overleggen en veel te vertellen over de zorg die u uw 
kind thuis biedt, kunnen wij het voedingsschema, het 
slaapritme en de individuele aandacht voor uw kind bij 
KidsEnZo daarop afstemmen. Zo voelt KidsEnZo al snel als een 
vertrouwde plek en leren zowel u als uw kind de pedagogisch 

medewerkers en de groepsgenootjes goed kennen. 
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Tijdens de wendag speelt u in het begin ook zelf een rol in het 
verzorgen van uw kind bij KidsEnZo.  
Geleidelijk aan nemen de pedagogisch medewerkers dit van u 
over. Niet alleen ziet u tijdens de wenperiode hoe uw kind zich 
steeds meer op zijn/haar gemak voelt, ook ziet u met eigen 

ogen hoe het dagprogramma van de groep eruit ziet en hoe de 
medewerkers met de kinderen omgaan. Om uw kind geleidelijk 
aan te laten wennen aan KidsEnZo, zal de eerste dag slechts 
een gedeelte van de dag in beslag nemen. Zo kan uw kind op 
zijn/haar gemak alle nieuwe indrukken in zijn/haar eigen tempo 

opnemen en verwerken. In de regel houden we twee 
wenmomenten aan, echter mochten ouder het wenselijk vinden 
om een langer wenschema aan te houden, dan is hier uiteraard 
ruimte voor. 
 

Jaarlijkse wandeling 

Elk jaar na de zomervakantie, houden we een boswandeling in 
de Tösch! Dit is niet alleen voor de ouders, maar ook voor de 
broertjes en zusjes en de opa’s en oma’s! 
We sluiten de wandeling af met een picknick in het bos!  
 

 

 



Hoe ziet onze dag eruit? En wat vinden 
wij belangrijk? 
 
Ontbijt 
We hebben ontbijt tot 8.30, voor de kinderen die vroeg 

gebracht worden toch een warm welkom zo’n ontbijtje! 
 
Buiten 
Wij gaan dagelijks naar buiten, lekker spelen in de tuin of op 
pad met onze bolderkarren! We gaan of de natuur in, of 

stoppen even bij de bakker in het centrum. Vinden het erg 
belangrijk dat de kinderen dagelijks verse lucht krijgen! Ook 
maken we foto’s voor ouders, en nemen onze tijd om de 
kinderen te observeren en luisteren we naar de kinderen om 

erachter te komen wat hun bezighoud!  

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 



 
Activiteiten 
Knutselen elke dag, met verf of krijtjes, plakken, iets met klei. 
We doen van alles! Vinden het belangrijk dat de kinderen hun 
fijne motoriek kunnen oefenen tijdens de activiteit. En we 

zoeken daarom altijd naar een leuke en leerzame activiteit. Het 
liefst een die past bij het moment, bijvoorbeeld iets met 
herfstbladeren die we rapen tijdens de wandeling in de herfst. 
Of iets met zelfgemaakte water ijsjes in de zomer!  
 

Eten 
Onze middagmaaltijden zijn vers bereid. 
We gebruiken hiervoor bio groenten, en selecteren ons vlees 
zorgvuldig. We variëren dagelijks met vis en vlees. 
Ook vinden we het erg belangrijk dat de kinderen verschillende 

smaken leren kennen. De kinderen moeten daarom ook altijd 

proeven, mocht na het proeven de nieuwe vreemde smaak 
tegenstaan dan kijken we naar een andere maaltijd. We 
gebruiken veel verse kruiden, en eten verschillende 
wereldkeukens. Waardoor er pasta, maar bijvoorbeeld ook 
couscous aan bod komt in plaats van enkel aardappels. 

Verschillende smaken maar ook verschillende structuren!  
 
 

 



 
Moedermelk 
Borstvoeding is voor de allerkleinste natuurlijk heel erg goed, 
en drinkt vertrouwd. Daarom stimuleren we bij KidsEnZo het 
voortzetten van de borstvoeding als het kindje naar de opvang 

komt. Dit doen we door de mogelijkheid te bieden afgekolfde 
moedermelk aan te bieden. Want wij vinden dat immers ook 
het beste voor de baby’s. Wij hebben een grote vrieskist, om 
moedermelk optimaal te bewaren! En een informatie brochure 
hoe moeders de melk het beste kunnen aanleveren.   

 
Slapen 
De slaapkamers zijn ruim, en met zachte rustgevende aarde 
tinten. 
De kinderen hebben eigen bedjes, dit bied hun een veilig en 

vertrouwd gevoel. Ook voor de hygiëne is dat fijn. 

Als we de kinderen naar boven brengen zingen we altijd een 
slaapliedje! Zo maken we het slaapmoment wat leuker. 
 
Als de kindjes wakker worden, vragen we of ze hun speentje in 
bed willen laten. Zodat we gezellig met ze kunnen babbelen, en 

het is ook gunstig voor hun gebit. 
 
 

 



 
Fruit  
Voor de fruitmomenten hebben we een klein winkelkarretje met 
verschillende soorten fruit. De kinderen mogen zelf een stuk 
fruit uitkiezen. Zo leren ze keuzes te maken, en mee te 

beslissen wat ze eten. 
 

 
 

Spelen 
Tijdens vrij spel, mogen de kinderen alles zelf uit de kasten en 
lades halen waar ze bij kunnen. We vinden het belangrijk dat 
ze ook een vrije spelkeuze hebben.  
Daarnaast heeft KidsEnZo ook begeleid spel, deze staan hoger 

in de kast. Begeleid spel doen we op vraag, met iedereen die 
graag mee wil doen!  

 



 
Ophalen 
Bij het ophaalmoment vanaf 16 uur, besteden we veel tijd en 
aandacht aan de ouders. We vinden open communicatie heel 
erg belangrijk en willen daarom zoveel mogelijk informatie over 

de dag van hun kind met de ouders delen. We proberen de 
ervaringen van de dag samen met de kinderen te vertellen aan 
de ouders.  
We hebben ook een whatsapp  tussen de begeleidsters en de 
ouders. De groep is om foto’s van de activiteiten te delen, 

zodat de ouders avonds weten over welke knutsels de kindjes 
praten. We gebruiken deze groep ook om dingen te vragen of 
te vertellen aan ouders, bijvoorbeeld als we een nieuw woordje 
horen! Ook foto’s van het dagelijks buitenspelen en wandelen 
versturen we hierin. Zodat ouders zich betrokken voelen en 

kunnen meekijken met de dag van hun kleine gouden spruit! 

 

 
 

Tarieven 
KidsEnZo werkt met een vaste prijs. 

Het KidsEnZo pakket omvat, een boterham, fruit, warme bio 

maaltijd, drinken en een middag snack. 

Pampers, pamperdoekjes (wij gebruiken luiers en luierdoekjes 
van het merk Pampers) en luiercreme, fysiologisch water, (om 
de neusjes mee schoon te maken) zit ook in het pakket.   

Kleding die vuil is geworden door ongelukjes, wassen wij hier.  
Slaapzakken en drinkbekers naar leeftijd verzorgen wij ook zelf. 



In de zomer zorgen wij voor zonnemelk, zwemkleding, 
zwempampers en zonnehoedjes. In de winter voor 
regenlaarsjes. 

 
De materialen voor de dagelijkse activiteiten en de 
maandelijkse boerderij-uitjes zitten ook in de vaste prijs. 

KidsEnZo pakket:  hele dag €33,- 

Voor afwezigheid ontvangen ouders respijtdagen, het aantal is 
afhankelijk van de aantal opvangdagen per week. Deze 
respijtdagen kunnen ingezet worden bij afwezigheid.  
 
Middels het groeipakket ontvangen ouders € 3,36 per opvang 

dag terug. Dit ontvangen ouders maandelijks terug van het 
groeipakket.  

https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/kinderopvangt
oeslag 

De belastingvermindering voor de opvangkosten bij KidsEnZo 

is € 14,- per dag. Van de gedane betalingen ontvangt u van 
KidsEnZo jaarlijks een fiscaal attest dat u bij uw 
belastingaangifte voegt om van het belastingvoordeel 

te genieten. 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvan
g/aangifte#q1 
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