Visieschets 0-4/5 jarigen in Vitamine G
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Organisatie van de crèche en de Vitamini’s
We willen in Vitamine G kinderen van 0 – 4/5 jaar een veilige en liefdevolle plek bieden, waardoor ze
met plezier naar Vitamine G gaan. We kunnen zo bouwen aan de ervaring dat het goed is om in Gods
huis te zijn!
Daarbij willen we de baby’s en peuters laten ervaren dat ze er mogen zijn en dat ze geliefd zijn. Dit
kan bijvoorbeeld door echte aandacht te geven, te troosten, te luisteren, samen te spelen en de
kinderen bij hun naam te noemen. Zo kunnen we ook een band opbouwen met de baby’s en
peuters.
Door de kinderen in te delen in een baby- en een peutergroep (de Vitamini’s) kunnen we hen
aandacht geven op hun niveau. Hierdoor is er in de groepen rust, gezelligheid, veilig speelgoed en
aandacht. Aan de peuters bieden we ook inhoudelijk een programma aan. Zo komen ze in aanraking
met bijbelverhalen, christelijke liedjes en praten we over thema’s en onderwerpen uit de bijbel. Zo
leren ze op hun eigen niveau over wie God is en kunnen ze ook op hun eigen manier uiting geven
aan het geloof.

Praktische uitwerking
Locatie
De baby’s zijn welkom in de bestaande crèche ruimte. De baby’s zijn hier welkom vanaf het begin
van de samenkomst of kunnen na het kinderlied door de ouders hier naar toe gebracht worden.
De peuters hebben een eigen ruimte in de kelder onder de oppasruimte.
De peuters zijn het eerste gedeelte in de dienst en gaan tegelijk met de Powerkids naar hun eigen
ruimte. De leiding van de peuters en evt de ouders lopen met de peuters mee. Ouders laten hun
kind eerst plassen en nemen daarna snel afscheid zodat er met het programma begonnen kan
worden.
We vragen de ouders om zoveel mogelijk deze momenten aan te houden. Het geeft onrust als er
tussendoor steeds kinderen gebracht of gehaald worden.

Leiding
Er zijn elke zondag 2 leiders ingedeeld bij de baby’s en 1 bij de peuters. Idealiter is er bij de peuters
ook een tiener of een ouder aanwezig. We streven ernaar om zoveel mogelijk vaste gezichten per
groep te hebben. Als iemand mee wil draaien op het rooster dan wordt gevraagd te kiezen voor de
baby’s of de peuters.
Er is een appgroep met alle leiding van de crèche en peutergroep. Deze appgroep kan gebruikt
worden voor ruilen of inval. Deze wijzigingen worden ook altijd doorgeven aan Karina de Jong.
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Er wordt een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd met alle mensen die op het rooster van de crèche
en de Vitamini’s staan. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor toerusting en om te bespreken
wat de verbeterpunten zijn. Uiteraard kunnen verbeterpunten ook gedurende het jaar worden
gedeeld. Dit kan met Inge van Strien of Hanneke van Werkhoven als het over de inhoud gaat, of met
Karina de Jong als het over de planning of het rooster gaat.

Gegevens kinderen
De leiding van de baby’s en van de Vitamini’s houdt een presentielijst bij. Hierop kunnen ook
eventuele bijzonderheden mbt allergieen / flestijden oid worden genoteerd. Deze lijsten worden in
de zwarte mappen bewaard die in zowel de ruimte van de oppas als de Vitamini’s aanwezig is. Deze
lijsten zijn bedoeld om bij te houden hoeveel kinderen er per keer komen en zijn er daarnaast ook
voor de veiligheid, mocht er een incident plaatsvinden tijdens een samenkomst.

Eten en drinken
Ouders van de baby’s en peuters wordt gevraagd zelf eten (en evt drinken) mee te geven voor hun
kind. De leiding neemt wat extra fruit / rijstewafel oid mee voor de kinderen die te gast zijn of niets
mee hebben. Als de leiding iets wil uitdelen wordt er van tevoren bij de gegevens gecontroleerd of
alle kinderen dit mogen hebben en/of de leiding vraagt het van tevoren aan de ouders.
De peuters krijgen water of limonade te drinken.
Het is belangrijk dat ouders de tas en beker van hun kind voorzien van een naam. Leg als leiding ook
stickers en pennen klaar zodat ouders eventueel ter plekke de naam van hun kind er nog op kunnen
schrijven.

Overgang naar de Vitamini’s
Als een kind 2 jaar wordt en voldoende zelfstandig is om mee te doen met het peuterprogramma is
het kind van harte welkom bij de peuters. De leeftijdsgrens die we hierbij aanhouden is 2 à 2,5 jaar,
waarbij het belangrijk is dat een peuter voldoende mee kan doen met de activiteiten als luisteren
naar een verhaal en een (groeps)spelletje spelen. De overgang van de babygroep naar de Vitamini’s
wordt besproken met de leiding. Kinderen t/m 5 jaar zijn welkom bij de Vitamini’s, daarna kunnen ze
doorstromen naar de Powerkids. Eventueel kunnen kinderen die 4 jaar worden in overleg ook al
doorstromen naar de Powerkids mochten ze daar al aan toe zijn. (Voor het seizoen 2019/2020 is
besloten dat alle kinderen uit groep 1 nog bij de Vitamini’s blijven).
Voor de peuters wordt gebruik gemaakt van de LEEF! Methode van de Internationale BijbelBond
(IBB).
Overige knutselspullen en spelletjes bevinden zich in de babyruimte / in de kast bij de wc’s.
Als er knutselmateriaal op is / nodig is geef dit dan door aan Inge van Strien.
Omdat peuters van structuur houden wordt er gewerkt met een vaste volgorde tijdens het
programma van de Vitamini’s. Het is belangrijk dat alle leiding deze volgorde aanhoudt, zodat de
peuters weten wat er gaat komen. Ook willen we een aantal keren dezelfde liedjes zingen zodat de
kinderen deze leren kennen en mee kunnen zingen. Na een aantal weken kan een van deze liedjes in
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de samenkomst als kinderlied gezongen worden. Dit brengt herkenning voor de peuters in de
samenkomst.
Via een mail of de app worden de ouders van de peuters geïnformeerd over de onderwerpen en
verhalen die er de komende weken op de planning staan. Ook worden hierin de teksten van de
liedjes opgenomen. Zo zijn de ouders op de hoogte en kunnen ze ook thuis aandacht geven aan deze
verhalen en liedjes. Achteraf wordt er via de app een terugkoppeling gegeven door degene die de
leiding had over wat er is besproken/ gezongen/ gedaan.

Schoonmaken
Elke zondag wordt er na de crèche opgeruimd en schoongemaakt. Bij de babygroep wordt de hoes
van het aankleedkussen elke week mee naar huis genomen door de leiding en thuis gewassen (er
liggen genoeg reserve aankleedkussenhoezen). Indien nodig wordt ook het boxkleed of ander zacht
speelgoed gewassen.
Minimaal eens per half jaar zal er een avond worden gepland met leiding en ouders om het
speelgoed en de ruimte grondig schoon te maken en defect en incompleet speelgoed weg te doen.

Contactgegevens verantwoordelijken
Kinderwerk algemeen
Inge van Strien
0645139863
inge@vitamineg.net

Vitamini’s
Hanneke Werkhoven
06 11362276
hannekewerkhoven@gmail.com
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Babygroep (0 – 2 / 2,5 jaar)
Voorbereiding
•
•
•

•

Zorg dat je als leiding een kwartier voor het begin van de dienst aanwezig bent zodat je de
ruimte klaar kunt maken en evt vast (nieuwe) kinderen en hun ouders kunt ontmoeten.
Indien nodig stofzuig je de vloer zodat de baby’s op een schone vloer kunnen rondkruipen.
Sommige kinderen zullen al vanaf het begin van de samenkomst bij de crèche zijn, andere
kinderen komen na het kinderlied. Als leiding ben je al vanaf het begin van de samenkomst
in de crèche ruimte aanwezig.
Leg een vel met stickers en een pen klaar zodat ouders deze op de tas en beker van hun kind
kunnen plakken.

Tijdens de crèche
•
•

•

•

Noteer op de presentielijst de namen van de aanwezige kinderen.
Tijdens de crèche geef je de kinderen eventueel iets te eten en te drinken. Controleer
hiervoor de gegevens van de kinderen voor wat ze mogen eten en drinken en of er
eventuele allergieën zijn.
Als een kind ontroostbaar is, haal dan de ouders op. Even huilen bij het afscheid, of een
beetje verdrietig zijn kan natuurlijk gebeuren. Maar het is de bedoeling dat kinderen zich
veilig voelen en een positieve ervaring hebben bij de crèche. Ook voor ouders is het een
prettig idee dat ze weten dat het goed gaat, en mocht er wat aan de hand zijn, dat ze dan
opgehaald worden.
Aan het einde van de samenkomst worden de meeste kinderen opgehaald om ook de zegen
te ontvangen. Probeer in de gaten te houden wanneer dit moment nadert zodat er samen
met de oudste kinderen vast opgeruimd kan worden. Vraag eventueel van tevoren iemand
die komt aangeven wanneer de dienst bijna is afgelopen.

Na de crèche
•
•
•

•

Zorg dat je na afloop van de samenkomst nog even in de crèche ruimte bent zodat je
beschikbaar bent voor de ouders om te vertellen hoe het is gegaan.
Ruim het speelgoed op, zorg ervoor dat de prullenbak geleegd wordt, was de gebruikte
bekers / bordjes af en zuig indien nodig de ruimte.
De hoes om het aankleedkussen neem je mee om te wassen. Deze breng je de volgende keer
weer mee terug. Het boxkleed was je als deze gebruikt en vies is, net als ander zacht
speelgoed / knuffels.
Je vult een korte evaluatie in. Hierop noteer je eventuele bijzonderheden en welke spullen je
aan was hebt meegenomen.
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Vitamini’s (2 / 2,5 – 4 / 5 jaar)
Voorbereiding
•
•

Zorg dat je als leiding een kwartier voor de dienst aanwezig bent zodat je de ruimte klaar
kunt maken en evt vast (nieuwe) kinderen en hun ouders kunt ontmoeten.
De peuters zullen eerst in de samenkomst zijn met hun ouders en gaan tegelijk met de
Powerkids naar de Vitamini’s. Zelf ben je ook eerst in de samenkomst en neem je de peuters
mee naar de peuterruimte. Vraag de ouders om hun peuter eerst nog even te laten plassen.

Tijdens het peuterprogramma
•
•

•

•

•

Noteer op de presentielijst de namen van de aanwezige kinderen.
Tijdens het programma geef je de kinderen iets te eten en te drinken. Controleer hiervoor de
gegevens van de kinderen voor wat ze mogen eten en drinken en of er eventuele allergieën
zijn.
Voor de peuters is er per keer een speciaal programma waarbij er een Bijbelverhaal centraal
staat en hier een uitwerking bij is in de vorm van liedjes, spelletjes en / of een creatieve
activiteit. Het Bijbelverhaal en ideeën voor de uitwerking hiervan worden minimaal een
week van tevoren via de mail doorgegeven door Inge van Strien
De globale opzet van het programma is:
o in een kring gaan zitten
o bidden
o een liedje zingen
o je vertelt het verhaal
o je zingt nog een liedje
o je doet de verwerking (in de vorm van een spel, of creatieve activiteit)
o de peuters krijgen iets te eten en te drinken
o de peuters mogen vrij spelen (dit betekent niet rennen door de achterzaal, maar bijv
dat er 2 activiteiten worden aangeboden. Bijvoorbeeld de blokken en een winkeltje.)
Aan het einde van de samenkomst gaan de peuters terug naar hun ouders om ook de zegen
te ontvangen. Probeer in de gaten te houden wanneer dit moment nadert zodat er samen
met de peuters vast opgeruimd kan worden en jullie gezamenlijk terug kunnen naar de
samenkomst. Vraag eventueel van tevoren iemand die komt aangeven wanneer de dienst
bijna is afgelopen.

Na het peuterprogramma
•
•
•

Zorg dat je na afloop van de samenkomst nog even in de peuterruimte bent zodat je
beschikbaar bent voor de ouders om te vertellen hoe het is gegaan.
Ruim het speelgoed op, zorg ervoor dat de prullenbak geleegd wordt, was de gebruikte
bekers / bordjes af en zuig indien nodig de ruimte.
Je vult een korte evaluatie in met de eventuele bijzonderheden.
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Bijlage 1 Aanwezigheidslijst
Naam kind

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum
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Bijlage 2 Evaluatie babygroep
Datum:

…………………………………………………………………………………………...................

Naam oppassers:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Aantal kinderen:

………………………………………………………………………………………………………………

Bijzonderheden:

………………………………………………………………………………………………………………..

(bijv kind dat veel

…………………………………………………………………………………………………………………

heeft gehuild /

………………………………………………………………………………………………………………..

ouders die zijn

………………………………………………………………………………………………………………..

opgehaald)

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Was meegenomen:

Nee / ja, ………………………………………………………………………………………………….

8

Bijlage 3 Evaluatie Vitamini’s
Datum:

…………………………………………………………………………………………...................

Naam oppassers:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Aantal kinderen:

………………………………………………………………………………………………………………

Thema / onderwerp:

………………………………………………………………………………………………………………

Bijzonderheden:

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
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