Openingstijden

HOPPAS is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 7.30 tot 18.30 uur. U bent vrij om uw kindje te
brengen op het tijdstip dat voor u het beste uitkomt.
Wij hanteren geen vaste breng- en haaltijden.

Inschrijven

Zowel hele als halve dagopvang is mogelijk bij
HOPPAS. U vindt onze tarieven per locatie op onze
internetsite www.HOPPAS.nl

U kunt zich inschrijven via onze internetsite www.HOPPAS.nl of het formulier opvragen
op kantoor 0183 442662.
U ontvangt van ons een inschrijfbevestiging en wij nemen telefonisch contact met u op
om de mogelijkheden van plaatsing te bespreken.
Als u zich inschrijft als u zwanger bent, dan ontvangen wij bij de geboorte van uw kindje
graag het geboortekaartje.

Wenperiode

Ongeveer 3 weken voor plaatsing, belt de locatieverantwoordelijke u op voor het
maken van een afspraak voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek, waarin wij u allerlei vragen stellen over uw kindje (voeding, slapen, speen, knuffels, etc.), wordt ook
samen met u overlegd hoe we de wenperiode voor u en uw kindje zullen invullen.
Wij houden rekening met een wenperiode van twee weken. Voor de wenperiode hoeft
u niet te betalen. Wel vragen wij van u om beschikbaar te zijn als uw kindje tijdens deze
periode bij HOPPAS aan het wennen is.

Ruilen van dagdelen en extra dagdelen

Bij HOPPAS zijn we graag zo flexibel mogelijk. Het is altijd mogelijk om een dagdeel te
ruilen, indien er voldoende plaats is. HOPPAS houdt enkele plaatsen op de groepen
vrij voor flexibiliteit.
Ook is het mogelijk, als er voldoende plaats is, om een extra dagdeel af te nemen.

Pedagogisch medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers werkzaam bij HOPPAS zijn in het bezit van een
diploma van een relevante opleiding voor kinderopvang. Dit is een pedagogische opleiding op minimaal MBO 3 niveau. Wij kiezen onze collega’s op basis van ervaring en
opleiding. Zij worden ondersteund door de locatieverantwoordelijken en directie. Ook
zijn er binnen HOPPAS een aantal pedagogisch medewerkers hoger opgeleid; studie
pedagogiek of PABO. Deze opleidingen zijn op HBO niveau.
De leidsters zijn geschoold om te werken volgens VVE (Vroeg-Voorschoolse-Educatie)
en volgen regelmatig extra cursussen als handpopgebruik en peuterdans.

Stagiaires

Wij zijn altijd blij met stagiaires. HOPPAS is een erkend leerbedrijf en de stagiaires
die bij HOPPAS de BOL-opleiding volgen, staan altijd boventallig op de groep. Het
voordeel hiervan is dat er altijd een paar ‘extra handen’ zijn. BBL-stagiaires zijn pedagogisch medewerkers in opleiding. Zij zijn in dienst en mogen ook ingezet worden als
groepsleidsters. Dit gaat in overeenstemming met de begeleiding van school waar zij
de opleiding volgen.

Groepsgrootte en aantal pedagogisch medewerkers

Bij HOPPAS hanteren wij de richtlijnen van de GGD voor het kind-leidster ratio. We
werken op onze huiselijke locaties met name met verticale groepen van maximaal 16
kinderen. Om flexibel te kunnen zijn en ruimte te houden op de groepen, wordt er
gepland met maximaal 12-14 kinderen. In Woudrichem is de groep verdeeld in een
ukkie- en peutergroep. De ukkiegroep (0-2,5 jaar) bestaat uit 9 kinderen, de peutergroep (2-4 jaar) uit 14 kinderen.

Voeding

U kunt uw kindje borstvoeding meegeven of zelf voeden op onze locatie. Tijdens de
intake wordt u precies over de babyvoeding geinformeerd en als u andere wensen
heeft dan kunnen wij die met elkaar afstemmen.
Naast specifieke voeding voor uw kindje, hoeft u verder helemaal niets mee te
nemen naar HOPPAS, behalve uw kind zelf natuurlijk ...
De kinderen vanaf 6 maanden krijgen iedere dag bij ons vers fruit. Al naar gelang de
leeftijd geprakt of kleine stukjes.
Wij geven de kinderen diksap of water tijdens de eet- en drinkmomenten. Op
aanvraag van de ouders kan dit ook melk zijn. Zijn de kinderen ouder en kunnen ze
zelf kiezen? Dan kunnen ze zelf een keus maken uit diksap, melk, thee of water. De
kinderen krijgen vanaf 9 maanden drinken uit een tuitbeker, maar worden ook
gestimuleerd om zelf te drinken uit een beker.
Als u wilt dat uw kindje een warme maaltijd krijgt op het kinderdagverblijf (alleen op
de babygroep) dan kunnen wij dit geven. Wij vragen u dan om een potje met de maaltijd mee te geven, voorzien van de naam van uw kindje.

Slapen

Voor het slapen maken wij gebruik van slaapzakjes.
Uw kindje krijgt er ook een van ons. Deze slaapzak is
alleen voor uw kindje en wordt iedere week door ons
gewassen. Uw kindje krijgt ook een eigen hoeslakentje en slaapt iedere keer in hetzelfde bedje. Als
het koud is dan gebruiken wij dekentjes over de
slaapzakjes. De bedjes worden kort opgemaakt,
volgens ons slaapprotocol. Voor de peuters maken
wij gebruik van lage bedjes met hoeslakentjes en
een fijn dekentje.

