
De Blauwe Lelie 
Een dag in de voorschoolse opvang

INFOBROCHURE



Mijn dag in de  
kinderopvang 
Opstaan en vertrekken 
De dag begint als ik wakker word. 
Mama of papa verzorgen me, 
kleden me aan en geven me ontbijt. 
Nu kan ik vertrekken!

Hallo
Welkom! Na mijn aankomst in de opvang 
krijg ik een laatste knuffel van mama en 
ben ik bij  mijn vriendjes.

Actief
De begeleiders hebben een activiteit 
gepland. Lijkt me boeiend. 
Nu doe ik mee, straks misschien 
niet meer. Dat kies ik gewoon zelf.

Tussendoor
Een pitstop op het potje, een nieuwe luier, 
een knuffel, even het speelgoed testen.  
Ik kan hier zorgeloos genieten!

Etenstijd
Van al dat spelen krijg ik honger. 
Smullen maar!

Rust
Ik ben wat moe en ga even rusten. 
Straks kan ik weer volop stoeien. 

Spelplezier
Nu wil ik met andere kinderen spelen. 
Dat kan. Mijn vriendinnetje luistert 
liever naar een voorleesverhaal.

Tot morgen!
Papa komt me ophalen. Graag tot morgen!
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HALLO!
We bieden opvang bij een onthaalouder in je 
buurt, in de peutertuin of het kinderdagverblijf.
Je bent altijd welkom bij ons.

Mama of papa praten met de begeleider over 
koetjes en kalfjes, praktische zaken of 
hoe hun kind zich voelt.

Na een afscheidsmoment en een laatste knuffel 
landt elk kind veilig in de groep.



 ACTIEF
Na het onthaalmoment hebben mijn kameraadjes zin in een 
beetje actie. De begeleider wil graag buiten spelen met ons, 
maar ik bak liever een cake in het zand.

We hebben er zin in

Zoveel speelgoed! Ik mag zelf kiezen wat ik doe en waarmee ik speel    

Ik heb er zin in



TUSSENDOOR Tussendoor krijg ik een verse luier of ga ik op het potje 



ETENSTIJD

Van al dat spelen heb ik honger gekregen.Tijd voor soep, patatjes,     
fruit of yoghurt. Of eet ik ze lekker allemaal?



MIDDAGRUST
Ik ben wat moe en doe een dutje.
Straks kan ik weer volop stoeien.

EINDE VAN DE MIDDAGRUST
Ik word opnieuw aangekleed. De grootste 
meisjes en jongens kunnen dit al zelf. 
Ik ben onder de indruk!



 
ACTIEF 
Na de middagrust trekken we naar de bibliotheek. 
Wanneer we terug zijn, lezen we in de boeken die we heb-
ben uitgekozen. Daarna zoek ik in een dokterstas een grote 
namaakspuit. Dat is leuk speelgoed.

We hebben er zin in

Aan het eind van de dag komt papa me halen.    

De namiddag

Tot morgen allemaal!
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