Informatieboekje

Combiwel voor Kinderen
Peutercombi I Kinderopvang I Buitenschoolse opvang

“Een kind dat plezier heeft, ontwikkelt zich goed”

Welkom
Welkom bij Combiwel voor Kinderen. In dit boekje lees je alles over de verschillende
opvangmogelijkheden en tref je informatie aan over onze pedagogische uitgangspunten,
dienstverlening, ouderparticipatie en medezeggenschap. Ook kun je lezen dat wij extra
aandacht voor jou en je kind kunnen organiseren als je bij de opvoeding een steuntje in de
rug nodig hebt. Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen? Neem dan contact met ons
op!
Combiwel voor Kinderen
Combiwel voor Kinderen is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie die staat voor
persoonlijke aandacht voor ouder en kind. Het draait bij ons om professionele, zorgzame en
persoonlijke begeleiding voor jou en je kind. Met veel ervaring en een flexibele organisatie
kunnen wij inspelen op jouw individuele wensen.
Verspreid over Amsterdam hebben wij:
•
Peutercombi voorscholen (3, 5, 5,5 of 10 uur per dag voor 2 tot 4 jarigen)
•
Kinderdagverblijven (hele of halve dagopvang voor 0 tot 4 jarigen)
•
Buitenschoolse Opvang (voor kinderen op de basisschool)
•
Spelinlopen
•
Home Start
Onze locaties zijn schoon en veilig. Ze bieden warmte en geborgenheid. De inrichting nodigt
uit om te spelen en te leren. Met spel en verantwoord speelgoed worden de zintuigen van je
kind geprikkeld. Met thema’s wordt aandacht besteed aan taal en algemene ontwikkeling.
Onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag van de
overheid. Met bijscholing en trainingen volgen onze pedagogisch medewerkers de
ontwikkelingen op het gebied van taal, opvoeding en verzorging. Al onze groepen worden
zorgvuldig geïnspecteerd door de GGD. De inspectierapporten worden openbaar gemaakt
via de locatiepagina’s op onze website.
Bijna al onze locaties zijn gevestigd in of in de nabijheid van een basisschool. Er wordt nauw
samengewerkt met het team van de basisschool. Zo zorgen wij ervoor dat kinderen vanuit
de Peutercombi voorschool en het kinderdagverblijf goed starten op de basisschool.
Contact
Via het contactformulier op www.combiwelvoorkinderen.nl
Tel: 020 577 11 33 | E-mail: welkom@combiwel.nl
Combiwel voor Kinderen, Postbus 95304, 1090 HH, Amsterdam
Peutercombi voorscholen
Dagelijks je vriendjes zien op de Peutercombi voorschool!
Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze
Peutercombi voorscholen. Het is kinderopvang met veel aandacht voor de ontwikkeling van
2 tot 4 jarigen. We hebben Peutercombi voorschool groepen door de hele stad. Onze
medewerkers zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’
met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.
De openingstijden en openingsweken verschillen per locatie. Kijk op
www.combiwelvoorkinderen.nl voor de juiste informatie.
Samenwerking met de basisscholen
Onze Peutercombi voorscholen werken samen met de basisscholen. De methode voor het
stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op de basisschool. Daardoor
is de stap naar de basisschool makkelijker.
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Een voorschooldag op de Peutercombi
Je kind wordt in een vaste groep geplaatst. Zo ziet je kind dagelijks de vaste vriendjes en
pedagogisch medewerkers. We werken volgens een voorschool-methodiek, met veel
aandacht voor de ontwikkeling. Iedere zes weken is er een nieuw thema, met nieuwe
woorden, nieuwe spelmogelijkheden, en op het thema gerichte activiteiten. We stimuleren
de kinderen bij spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en taal. Met taalactiviteiten
helpen we de woordenschat uit te breiden. Vanuit een veilige basis staat samen spelen en
plezier maken centraal. In een uitdagende en positieve omgeving krijgen kinderen de
ruimte om te ontdekken en te ervaren. We volgen de ontwikkeling van kinderen en dagen
elk kind uit steeds een stap vooruit te zetten.
Buiten spelen en bewegen
We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal
en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te
spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan en dat we beweegspelletjes
doen. Zo wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd.
Gezond eten en drinken
Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Fruit, eten, drinken
en luiers is bij de prijs inbegrepen. Je kind drinkt voornamelijk water of thee. In de loop van
de dag eten we gezamenlijk met alle kinderen in de groep fruit. Als je kind jarig is, vragen wij
je om in overleg met de pedagogisch medewerker voor een gezonde traktatie te kiezen.
Wennen
Omdat je kind aan de voorschool moet wennen, vinden we het belangrijk dat je hier de tijd
voor neemt. Je maakt met medewerkers op de groep afspraken voor het wennen.
Contact met ouders
Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we je de bijzonderheden van de dag. Als je
vragen hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij te adviseren.
Over de algemene zaken op de groep wordt er een ouderavond georganiseerd.
Combiwel Uit & Thuis
We bieden op de Peutercombi voorscholen het programma Combiwel Uit & Thuis aan. Dit
Uit & Thuis themaprogramma is voor ouder en kind. Elke zes weken krijg je via Uit & Thuis
informatie en tips over een thema. Zo weet je waar je kind mee bezig is en wat het leert. We
organiseren informatiebijeenkomsten en je krijgt een boekje waarmee je samen met je kind
aan een thema kan werken.
Uurtarief, Kinderopvangtoeslag of Gemeentetoeslag
Onze uurtarieven zijn inclusief voeding, tussendoortjes, drinken en luiers en zijn gebaseerd op
de werkelijke kosten van de kinderopvang op de locaties. Als je voldoet aan de
voorwaarden, kun je Kinderopvangtoeslag aanvragen. Als je geen recht hebt op de
Kinderopvangtoeslag kom je in aanmerking voor de Gemeentetoeslag. Op basis van het
inkomen krijg je dan maandelijks via de Belastingdienst of van de gemeente een
tegemoetkoming in de kosten. Een overzicht van onze uurtarieven en alle informatie over de
toeslagen is te vinden op onze website combiwelvoorkinderen.nl. Of neem contact op met
de afdeling planning & plaatsing via 020-5771133
Rondleiding, kennismaken of inschrijven?
Benader voor een rondleiding en kennismaking de locatie van je keuze. Een overzicht van
onze locaties staat op onze website. Inschrijven kan op www.combiwelvoorkinderen.nl of
door te bellen met de medewerker van onze afdeling planning.
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Kinderdagverblijven
Veilig, sfeervol en leerzaam
We bieden hele dagen opvang voor 0 tot 4 jarigen in onze kinderdagverblijven voor baby’s,
dreumessen en peuters. Deze zijn het hele jaar door geopend. Je kind wordt in een vaste
groep geplaatst. Zo zien de kinderen dagelijks de vertrouwde vriendjes en de gezichten van
de vaste pedagogisch medewerkers.
Een opvangdag
Vanzelfsprekend ziet de dag voor een baby er heel anders uit dan voor een peuter. In de
babygroepen is sprake van een ritme met eten, slapen en wakker zijn. We zorgen ervoor dat
baby’s zoveel mogelijk het vaste ritme van thuis krijgen. Is een baby wakker, dan krijgt het
liefdevolle aandacht en wordt er speelgoed aangeboden dat past bij de ontwikkelingsfase.
Slaapt een baby, dan zijn we in de buurt om het in de gaten te houden. Voor peuters is
structuur in de groep van belang, dat geeft hen vertrouwen en veiligheid. Daarom hebben
de dagen voor peuters een vast ritme. We werken volgens een voorschool-methodiek, met
veel aandacht voor de ontwikkeling. Iedere zes weken is er een nieuw thema, met nieuwe
woorden, nieuwe spelmogelijkheden, en op het thema gerichte activiteiten. We stimuleren
de kinderen bij spelletjes, tekenen, knutselen, puzzelen, zingen en taal. Met taalactiviteiten
helpen we de woordenschat uit te breiden. Vanuit een veilige basis staat samen spelen en
plezier maken centraal. In een uitdagende en positieve omgeving krijgen kinderen de
ruimte om te ontdekken en te ervaren. We volgen de ontwikkeling van kinderen en dagen
elk kind uit steeds een stap vooruit te zetten.
Activiteiten, spelen en bewegen
We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal
en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te
spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan en dat we beweegspelletjes
doen. Zo stimuleren we ook de motorische ontwikkeling.
Lekker en gezond eten en drinken
Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we
er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen
bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. In de ochtend en in de
middag eten we een cracker of fruit en tussen de middag een lunch. Dit is net als luiers bij de
prijs inbegrepen.
Wennen
Omdat je kind aan de opvanggroep moet wennen, vinden we het belangrijk dat ouders hier
de tijd voor nemen. Onze medewerkers maken voor het wennen afspraken, waarbij zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met je beschikbaarheid.
Contact met ouders/verzorgers
Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat je kind door ons wordt
gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we over de bijzonderheden van de dag.
Als je vragen hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij te
adviseren. Over de algemene zaken op de groep wordt er een ouderavond georganiseerd.
Uurtarief en Kinderopvangtoeslag
Onze uurtarieven zijn inclusief voeding, tussendoortjes, drinken en luiers en zijn gebaseerd op
de werkelijke kosten van de kinderopvang op de locaties. Een overzicht van onze
uurtarieven is te vinden op onze website combiwelvoorkinderen.nl.
Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je Kinderopvangtoeslag aanvragen. Op basis van
het inkomen krijg je dan maandelijks via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de
kosten.
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Voor onze peutergroepen (met VVE) geldt dat als je geen recht hebt op de
Kinderopvangtoeslag je in aanmerking komt voor de Gemeentetoeslag. Op basis van het
inkomen krijg je dan maandelijks via de gemeente een tegemoetkoming in de kosten.
Kijk voor meer informatie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag op de website
www.toeslagen.nl.
Rondleiding, kennismaken of inschrijven?
Benader voor een rondleiding en kennismaking de locatie van je keuze. Een overzicht van
onze locaties staat op onze website. Inschrijven kan op www.combiwelvoorkinderen.nl of
door te bellen met de medewerker van onze afdeling planning.
Buitenschoolse Opvang
Na schooltijd, op de vrije middagen en in de schoolvakanties zorgen wij dat je kind veilig en
met plezier wordt opgevangen, kan spelen met andere kinderen of in alle rust een boek kan
lezen of een spelletje kan doen. Je kind wordt uit school opgehaald. Onder begeleiding van
een pedagogisch medewerker van de BSO loopt je kind dan samen met de andere
kinderen naar de locatie.
Is het te ver om te lopen? Dan halen we de kinderen op met een van onze elektrische
bakfietsen.
Activiteiten, spelen en bewegen
We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal
en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te
spelen. We organiseren veel activiteiten waaraan je kind kan deelnemen en we vinden het
belangrijk dat we ook naar buiten gaan om te spelen te sporten of de natuur in te gaan. Zo
stimuleren we ook de motorische ontwikkeling.
Gezond tussendoortje en drinken
Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we
er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen
bevatten. Wij letten op of je kind ook fruit eet en voldoende drinkt. Eten, fruit en drinken is bij
de prijs inbegrepen.
Contact met ouders/verzorgers
Als je je kind komt ophalen vertellen we je over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen
hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij te adviseren.
Contractvormen
52 weken contract: Het biedt opvang in alle schoolweken en op schoolvakanties.
Studiedagen zijn niet meegenomen in dit contract.
40 weken contract: Dit contract biedt opvang gedurende alle schoolweken, maar niet
tijdens de schoolvakanties en niet op studiedagen
Studiedagen zijn aan te vragen als extra opvangdagen
Uurtarief en Kinderopvangtoeslag
Onze uurtarieven zijn inclusief voeding, tussendoortjes, fruit en drinken en zijn gebaseerd op
de werkelijke kosten van de kinderopvang op de locaties. Een overzicht van onze
uurtarieven is te vinden op onze website www.combiwelvoorkinderen.nl.
Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je Kinderopvangtoeslag aanvragen. Op basis van
het inkomen krijg je dan maandelijks via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de
kosten. Wie weinig verdient krijgt een hoge tegemoetkoming, wie veel verdient krijgt minder
terug van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van
kinderopvangtoeslag op de website www.toeslagen.nl.
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Rondleiding, kennismaken of inschrijven?
Benader voor een rondleiding en kennismaking de locatie van je keuze. Een overzicht van
onze locaties staat op onze website. Inschrijven kan op www.combiwelvoorkinderen.nl of
door te bellen met de medewerker van onze afdeling planning.
Spelinloop
Is je kind tussen 0 tot 2.5 jaar? Dan kun je naar een spelinloop van Combiwel voor Kinderen!
De spelinlopen zijn vrij toegankelijk. Je hoeft je niet in te schrijven en je hoeft er niet voor te
betalen. Op de spelinloop kunnen de kinderen samen spelen en kun je kennis maken met
andere ouders en met onze spelinloopmedewerker. Terwijl je kind plezier maakt en het
leerzame speelgoed ontdekt, kun jij met de andere ouders praten over de opvoeding en de
ontwikkeling van je kind of vragen stellen aan onze medewerkers. Aan het einde van de
ochtend of de middag gaan alle kinderen aan tafel om een liedje te zingen.
Kijk voor adressen, dagen en tijden van de spelinloop op onze website
www.combiwelvoorkinderen.nl
Pedagogisch beleid
Naast onze algemene pedagogische visie, is onze visie voor elke locatie uitgewerkt in een
pedagogisch werkplan. Dit pedagogisch werkplan is verkrijgbaar of in te zien bij de
pedagogisch medewerker op de groep van je kind. Het pedagogisch werkplan wordt elk
jaar opnieuw besproken en waar nodig bijgesteld. Op deze manier blijven we de
ontwikkelingen volgen en werken we aan behoud en verbetering van onze kwaliteit.
Onze pedagogische uitgangspunten
Onze professionaliteit vertalen wij in vijf pedagogische uitgangspunten:
• Brede ontwikkelingsstimulering
• Positief opvoeden
• Gezonde kinderopvang
• Ouders als partner in de opvoeding
• Pedagogische doorgaande lijn naar de basisschool
Voor de BSO zijn onze pedagogische uitgangspunten:
• Identiteits- en talentontwikkeling
• Levensecht leren
• Kinderparticipatie
• Maatschappelijk betrokkenheid
• Vergroten van de leefwereld

Contact met ouders
Ouderavonden, oudercommissies en medezeggenschap
Ouder en kind staan centraal. Maar hoe geven we dat vorm? Dat doen we door ouders te
vragen hoe de opvang kan aansluiten op de wensen en door ouders te betrekken bij wat er
gebeurt op de opvanggroepen. Alleen samen met de ouders kunnen we de zorg en
opvoeding goed vorm geven. Naast het individuele contact met de groepsleiding van je
kind, organiseren we ouderbijeenkomsten en zijn er oudercommissies actief waarin je je stem
kunt laten doorklinken. Om in de gaten te houden of ouders tevreden zijn wordt er
regelmatig een klant tevredenheid onderzoek gehouden.
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Brengen en halen van je kind
Het is belangrijk om bij het brengen en halen van je kind even de tijd te nemen voor contact
met je kind en de pedagogisch medewerker.
De breng- en haaltijden liggen vast. Voor het dagritme op de groep is het fijn als je je kind
binnen deze tijden brengt of haalt. Gaat je kind naar de basisschool en maak je gebruik van
de buitenschoolse opvang (BSO), dan wordt je kind uit school opgehaald. Zo weet je zeker
dat je kind wordt opgevangen en verzorgd.
Als er klachten zijn?
Ben je ontevreden of gebeurt er iets waar je het niet mee eens bent, dan horen wij het
graag. Vanzelfsprekend praat je eerst met de pedagogisch medewerkers van je kind over
het probleem en zo nodig met de leidinggevende van de locatie. Meestal is dat voldoende
en wordt er een oplossing gevonden. Soms lukt dat niet of voel je je niet goed gehoord. In
dat geval kun je overwegen gebruik te maken van onze klachtenprocedure.
Klachtenprocedure
Onze folder over de klachtenprocedure is te vinden op onze website
www.combiwelvoorkinderen.nl of op te vragen bij ons secretariaat
Onze klachtenfolder is op elke Combiwel voor Kinderen locatie te verkrijgen.
Extra aandacht voor ouder en kind
Je wilt het beste voor je kind, maar soms loop je in de opvoeding tegen dingen aan die
lastig zijn of waarover je twijfelt. Het kan ook zijn dat de ontwikkeling van je kind niet verloopt
zoals wenselijk is. Dan is het prettig als je er niet alleen voor staat, maar weet dat er
ondersteuning mogelijk is. Behalve het advies en de ondersteuning van de pedagogisch
medewerker op de groep van je kind, kunnen wij meer voor je betekenen. Wij hebben een
interne zorgstructuur en werken samen met verschillende organisaties om ondersteuning te
kunnen bieden.
Zorgcoördinatoren
Wanneer een pedagogisch medewerker opvallend gedrag bij je kind signaleert en wil
weten of er reden is tot zorg, vragen wij een zorgcoördinator om je kind in de groep te
observeren. Deze zorgcoördinator is in dienst van Combiwel voor Kinderen. Na de observatie
bespreekt de zorgcoördinator met jou en de pedagogisch medewerker van je kind wat een
goede aanpak is om het gedrag van je kind positief te beïnvloeden.
Meestal is dat voldoende en is er snel verbetering zichtbaar. Indien er meer nodig is dan een
andere aanpak in de groep, zorgt de zorgcoördinator voor een advies en aanmelding bij
het Ouder- en Kindteam om samen verder te kijken welke begeleiding het beste is voor je
kind. Voor meer informatie over onze zorgcoördinatie kun je terecht bij onze medewerkers
op de groep.
OKIDO
Vanuit Combiwel coördineren we in Amsterdam de inzet van OKIDO medewerkers. Denken
we dat je kind niet goed mee kan komen in de groep, dan kunnen wij aan OKIDO om hulp
en advies vragen. Indien nodig kan OKIDO vervolgens zorgen voor extra begeleiding voor je
kind op de groep. Vanzelfsprekend wordt je hier in betrokken.
Als deze extra begeleiding goed werkt, kan je kind op de groep blijven bij de al vertrouwde
pedagogisch medewerkers en de vriendjes en vriendinnetjes. Als het probleem te groot is
voor deze vorm van begeleiding, helpt OKIDO om de juiste weg te vinden naar andere
vormen van hulp en begeleiding.
Home-Start
Twijfel je over de opvoeding of heb je er geen plezier meer in? Valt de opvoeding je zwaar
of heb je het gevoel er alleen voor te staan? In dat geval kan Home-Start helpen om je
zelfvertrouwen en je plezier in de opvoeding te vergroten en je sociale relaties te versterken.
Een ervaren en getrainde vrijwilliger van HomeStart kan een dagdeel per week naar je
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toekomen om te ondersteunen bij de opvoeding. Naast ondersteuning, biedt de vrijwilliger
praktische hulp en vriendschap. Je kunt zélf aangeven op welke gebieden je steun wenst:
jouw vragen staan centraal.

Positief opvoeden (TripleP)
Wij passen in onze aanpak de uitgangspunten van Positief Opvoeden van TripleP toe. TripleP
staat voor Positief Pedagogisch Programma. Die naam is niet zo belangrijk. Wel is het
belangrijk dat het om belonen van positief gedrag gaat om zo gewenst gedrag bij kinderen
te stimuleren. Onze pedagogisch medewerkers werken er dagelijks mee. Als je wilt, krijg je
suggesties om het ook in jouw eigen situatie in de opvoeding toe te passen. Ook is het
mogelijk om cursussen Positief Opvoeden te volgen.
Ouder- en Kindadviseurs
Als je vragen of zorgen hebt waar wij niet goed bij kunnen helpen, dan kun je met je vragen
terecht bij een adviseur van het Ouder- en Kindteam.. De ouder- en kindadviseur luistert
naar je en geeft tips en adviezen. Soms is één gesprek al genoeg. Soms is er meer nodig.
Bijvoorbeeld een cursus of een actieplan dat je samen met de ouder- en kindadviseur
maakt. Als het nodig is, kan de ouder- en kindadviseur specialistische hulp regelen.
Kwaliteit en veiligheid
Opleidingseisen
De pedagogisch medewerkers van Combiwel voor Kinderen hebben een diploma dat
voldoet aan de opleidingseisen zoals beschreven in de CAO Kinderopvang. Pedagogisch
medewerkers op onze Peutercombi voorschool voldoen daarnaast ook aan aanvullende
eisen, zoals getraind zijn in een voorschoolmethodiek en in het bezit zijn van de
Amsterdamse taalnorm. Ook zijn alle medewerkers (inclusief management en directie) in het
bezit van een specifiek voor de functies geldige Verklaring Omtrent Gedrag van de
overheid.
Stagiaires
Stage lopen bij Combiwel voor Kinderen is uitsluitend mogelijk voor studenten die een
opleiding volgen voor een functie binnen de CAO opleidingseisen. Stagiaires staan
boventallig op de groep, staan niet alleen en werken onder verantwoordelijkheid van een
gekwalificeerde stagebegeleider. Ook stagiaires dienen in bezit te zijn van een relevante
Verklaring Omtrent Gedrag van de overheid.
Personeel
Naast onze pedagogisch medewerkers, kennen we een aantal andere functies binnen onze
organisatie. Zo werken er pedagogisch coaches/ beleidsmedewerkers die de pedagogisch
medewerkers ondersteunen en zorgen dat al onze beleidsstukken up-to-date zijn. Daarnaast
hebben wij een team leidinggevenden die elk een aantal locaties onder hun hoede
hebben en die zorgen voor de coördinatie. Bij het Combiwel bedrijfsbureau zijn nog meer
mensen die voor Combiwel voor kinderen werken, zoals de medewerkers van de planning
en plaatsing, de financiële medewerkers, de communicatieadviseurs, het management en
de directie.
Veiligheid en gezondheid
Jaarlijks wordt er voor elke locatie een veiligheids- en gezondheidsplan gemaakt. Niet alleen
omdat dit een verplichting is vanuit de inspectie kinderopvang, ook omdat we bij Combiwel
voor Kinderen veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Het is geen plan voor onderin
de la, het wordt met de pedagogisch medewerkers, de leidinggevenden en onze facilitaire
medewerkers doorgenomen en van de nodige acties voorzien.
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Vier ogen principe
Het vier-ogen-principe maakt deel uit van de Wet Kinderopvang en stelt het verplicht dat er
altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een
beroepskracht mag wel alleen op de groep staan als het aantal kinderen dat toelaat, maar
dan moet er op elk moment een andere volwassene in de buurt zijn die meekijkt of luistert.
Dat kan bijvoorbeeld een medewerker zijn in een naastgelegen groep, waarbij de deur
tussen de ruimtes open staat. Of een ouder, vrijwilliger of schoolmedewerker die in de groep
of in de nabijheid van de groep aanwezig is. Ook een stagiaire is een uitstekend extra paar
ogen of oren. Met deze regel wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, is er
toezicht op het handelen van de medewerker die alleen staat en kan er hulp gevraagd
door deze medewerker als het nodig is. Combiwel voor Kinderen hanteert het vier-ogenprincipe strikt.
Gezondheid
Gezonde voeding en verantwoorde traktaties
Voor de maaltijden en tussendoortjes bieden wij fruit, water en gezonde, voedzame
producten aan. Zo eet en drinkt jouw kind bij ons gezond, krijgt het niet teveel suiker en
kunstmatige (kleur)stof en binnen en leert jouw kind dat lekker ook gezond kan zijn. Is je kind
jarig? Dan is het leuk om te trakteren en zullen wij het vrolijk met je kind vieren. Qua traktatie
vragen wij je wel om rekening te houden met ons gezonde voedingsbeleid. Dus geen snoep
of zoete drankjes. Bij de pedagogisch medewerkers kun je tips krijgen voor leuke gezonde
traktaties. Vanzelfsprekend houden we rekening met allergieën en dieetwensen. Bij het
intakegesprek en in de oudergesprekken kun je daarover met de medewerkers op de groep
afspraken maken.
Beweegkriebels
In het dagprogramma is aandacht en tijd voor bewegen. Bij de peuters doen we dit onder
andere via Beweegkriebels. De nadruk ligt daarbij op pret maken door te bewegen, met
kleine materialen, vanuit de fantasie van de kinderen. Zo krijgt jouw kind op jonge leeftijd
plezier in bewegen, ontstaat vertrouwen in het lichaam en wordt de motoriek beter. Het
levert ook een bijdrage aan een gezond gewicht en een betere spijsvertering. Uit onderzoek
is gebleken dat kinderen die veel bewegen beter kunnen onthouden wat ze leren.
Combiwel voor Kinderen is een professionele maatschappelijke organisatie met een netwerk
aan locaties verspreid over Amsterdam. Ouder en kind staan centraal. Omdat we groot zijn
kunnen we goed zorgen voor kwaliteit, toezicht en continuïteit. Dat doen we zonder het oog
voor kleine belangrijke zaken te verliezen, zoals aandacht en respect voor het eigen karakter
van jou en je kind en voor de gezelligheid en het plezier op de groepen. Elke locatie heeft
een eigen sfeer, werkt lokaal samen met het onderwijs en andere organisaties, let op de
ontwikkeling van je kind en kan bij vragen over de opvoeding van je kind adviseren en
verder helpen.
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