
 

 

 

 

Algemene informatie over het kinderdagverblijf van De 

Hummeltjeshoeve  
Kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve biedt kleinschalig opvang aan kinderen van 

6 weken tot 4 jaar.  

 

Op de groepen met de jongste kinderen wordt veel geknuffeld en gespeeld. Op alle 

locaties is voldoende buitenruimte waar de kinderen bij droog weer kunnen spelen. 

De kinderen mogen slapen wanneer ze dat willen en krijgen eten en drinken op het 

moment dat ze dat nodig hebben.  

Als uw kindje ouder wordt, merkt u dat het steeds meer in een ritme komt. Wij zorgen 

voor zoveel mogelijk rust, regelmaat en ritme. Er is nog genoeg tijd voor een knuffel 

met de leidster. Maar we gaan nu gerichter aan het werk. Gedurende de dag 

verdelen we de groep vaak in tweeën. Zo creëren we kleinere groepen waardoor 

alle kinderen gerichtere aandacht en rust krijgen. Bij de oudste kinderen leggen we 

de nadruk steeds meer op zelfredzaamheid. Dat geeft hen een goede basis voor de 

stap naar groep 1 op de basisschool.  

 

Horizontale of verticale groepen 

Onze groepen zijn horizontaal of verticaal ingedeeld.  

Bij een horizontale groep is de indeling gemaakt naar leeftijd. Het heeft belangrijke 

voordelen voor kinderen.  

• De groepsleiding kan goed inspelen op het ontwikkelniveau van de kinderen 

en specifiek ingaan op de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep.  

• Wanneer een kind achter blijft in zijn ontwikkeling wordt dit eerder 

waargenomen;  

• Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kan goed op de leeftijd van de 

kinderen worden afgestemd evenals de groepsregels;  

• Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor 

meer spelen op hun eigen niveau;  

• De groep blijft een uitdaging voor de kinderen. De oudere kinderen zullen zich 

niet snel vervelen of uitgekeken raken.  

 

Bij een verticale groep is de leeftijd van de kinderen gemengd. Een verticale 

groepsindeling heeft belangrijke voordelen voor kinderen.  

• Oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen.  

• Jongere kinderen leren spelenderwijs veel van de oudere kinderen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan taal- en spelontwikkeling.  

 

 



 

 

 

Dagindeling  

Babygroep 

Het dagritme van de baby’s wordt aangegeven en bepaald door de ouders en de 

baby’s zelf. De Hummeltjeshoeve probeert zoveel mogelijk het dagritme van thuis 

aan te houden. Bij de intake van de kinderen wordt daarom zorgvuldig naar het eet- 

en slaapritme gekeken. Als er veranderingen in dit schema optreden, kunnen de 

ouders dit doorgeven door middel van het heen-en-weerschriftje of tijdens de 

overdracht met de pedagogisch medewerker.  

Dreumes- en peutergroep 

Elke groep heeft zijn eigen dagindeling afgestemd op de kinderen. We vinden een 

vast ritme erg belangrijk waardoor we elke dag nadat iedereen binnen is, aan tafel 

of in de kring gaan. We heten dan iedereen welkom en drinken onze thee/water op 

en genieten van het fruit. Tussen dit eetmoment en het middag eten gaan we naar 

buiten. Na het middag eten is er tijd om naar bed te gaan of te gaan rusten op een 

bedje op de groep. In de middag gaan we weer naar buiten en eten en drinken we 

nog een keer aan tafel of in de kring.  

Gedurende de dag wordt er gewerkt aan de ontwikkelingsbevordering, dit zal door 

middel van een knutsel zijn, logo3000 (Kinderdagverblijf Heukelum), Uk en puk of 

andere uitdagende activiteiten. 

Activiteiten die elke dag terugkeren, zoals het ontvangen van de kinderen, eten en 

slapen, vinden plaats in de eigen groep met de vaste pedagogisch medewerkers. 

 


