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In dit informatieboekje vind je uitgebreidere informatie over een dagje opvang bij
Gastouderopvang de Boomhut. Op deze manier kan je nog even rustig nalezen hoe
alles in zijn werk gaat van de eerste kennismaking totdat je kindje 4 jaar wordt
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Kennismaking
Wat leuk dat je verder bent gaan kijken op mijn website. Als het je aanspreekt kan je
contact opnemen via mirandabusscher@gastouderopvangdeboomhut.nl om je wensen
met betrekking tot gastouderopvang kenbaar te maken. Ik neem contact met je op en
samen plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek zal
doorgaans plaats vinden op vrijdagochtend omdat er dan geen opvang plaatsvindt.
Tijdens de kennismaking kun je een kijkje nemen in de ruimtes waar er gespeeld en
geslapen wordt.
Een dag of twee na de kennismaking neem ik contact op om te horen of jullie gebruik
van de opvang wensen te maken.
Afhankelijk van het antwoord maken we afspraken voor jullie kindje om te komen
wennen.

Plaatsing
Als is besloten dat jullie kindje gebruik gaat maken van opvang bij Gastouderopvang de
Boomhut dan nemen jullie contact op met Gastouderadviesbureau Tweede Thuis. Het
contactpersoon voor deze regio is Janneke Tillema. In een mail aan haar adres
(janneke@gobtweedethuis.nl) geven jullie aan dat je opvang wilt afnemen bij
Gastouderopvang de Boomhut en op welke dag(en). Zij zal jullie vragen om
verschillende persoonsgegevens zodat zij het opvangcontract in orde kan maken.
Tevens is het gastouderadviesbureau verantwoordelijk voor de facturering van de
opvanguren.

Wennen
Een kindje dat komt spelen bij Gastouderopvang de Boomhut komt voorafgaand aan
de opvang eerst een paar keer kosteloos wennen. De voorkeur gaat uit naar eens op
een vrijdagochtend (of een andere ochtend waarop er geen opvang plaatsvindt). Dan
is er alle tijd en ruimte voor het kindje en de gastouder om 1 op 1 aan elkaar te wennen.
Luisteren naar de geluidjes en aanvoelen wat het kindje nodig heeft.
Vervolgens komt het kindje een dag of een dagdeel wennen op de dag waarop ook de
opvang zal gaan plaatsvinden.
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Indien wenselijk kan de vraagouder (deels) aanwezig zijn tijdens het wennen.
Doorgaans start na deze twee wenmomenten de opvang.
Na 6 weken maken ouders en gastouder een afspraak om de eerste periode te
evalueren.

Brengen en ophalen
De opvangkinderen kunnen gebracht worden van 07.00 uur tot ongeveer 08.30 uur. Je
komt binnen via de achterdeur. Voor ouders liggen er blauwe schoenhoesjes in een
tasje aan de kapstok. Bij Gastouderopvang de Boomhut lopen we binnen op sokken,
slippers, huissokken, pantoffels of sloffen. Schoenen en laarzen staan in de schuur. Er is
een kapstok voor de jassen. In de keuken staat een bankje voor de tassen. Zo hebben
we snel bij de hand wat we gedurende de dag nodig zijn.
De gastouder verwelkomt het opvangkindje met diens ouders in de keuken. Dit omdat
hond Sam ook in de keuken is. Op die manier kan iedereen weer even rustig aan elkaar
wennen en elkaar begroeten.
Tot zo’n 08.00 uur is het ontbijtmoment. Het gezin eet dan nog het ontbijt en eventuele
opvangkinderen kunnen met hun zelf meegebrachte ontbijt aanschuiven. Voor ouders is
er nog de gelegenheid om samen met hun kindje te spelen of een boekje te lezen en
om informatie aan de gastouder over te dragen. Als het tijd is voor papa of mama om te
gaan, dan worden ze vanaf de bank door de kinderen uitgezwaaid.
Ophalen kan bij voorkeur vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur. Op die manier bewaren we
zoveel mogelijk de rust in de groep en hebben we voldoende ruimte om invulling te
geven aan de dag. Vaak is het handig om de gastouder te laten weten wat de
verwachte tijd is waarop het opvangkindje weer wordt opgehaald dan kan er in de
planning rekening mee worden gehouden.

Dagritme
07.00 - 08.30

kinderen worden gebracht
(tussen 07.00-08.00 eventueel tijd voor zelf meegebrachte ontbijt)
In de schuur is ruimte voor jassen, schoenen en eventueel extra
kleding voor het buiten spelen. Op het bankje in de keuken worden
de tassen gelegd met spullen die we gedurende de dag nodig zijn.
Onze hond Sam zit tijdens opvangdagen in de keuken achter een
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traphekje. Bij binnenkomst staat de gastouder (indien wenselijk) in
de keuken om het kindje op te vangen. Als er thuis al gegeten is
mag het kindje aan de lage tafel gaan spelen of het komt bij ons
aan de ontbijttafel zitten.

08.30 – 08.45

dag openen met liedjes zingen, beweegspelletjes, Kiki de Beer
wekken.
De allerkleinsten slapen vaak ook ’s ochtends. Afhankelijk van de
leeftijd slapen de kindjes de eerste weken nog in de
wandelwagenbak in de woonkamer.
We starten met het beweegboek “hoofd, schouders, knie en teen”.
We leren spelenderwijs ons lichaam kennen. Voor de peuters is het
leuk om mee te doen en steeds meer te kunnen bewegen. Voor de
baby’s is het een plezier om naar te kijken en om samen te voelen.
Daarna wekken we onze opvangbeer Kiki. Kiki slaapt in de koffer en
wordt na het wekken altijd goed verzorgd. De beer zit in de stoel en
kijkt toe terwijl we spelen. Kiki is een knuffelbeer, een extra vriendje
om mee te spelen of om te troosten.

08.45 – 09.30

vrij spelen binnen (bouwen, kleien etc.)
De kinderen mogen vrij gebruik maken van het speelmateriaal.
Door dit met enige regelmaat te rouleren en anders te combineren
blijft het uitdagend en vernieuwend. Het beschikbare speelgoed en
creatieve materiaal staat op hoogte van de kinderen zodat ze er
zelfstandig mee aan de slag kunnen. Een baby kan gebruik maken
van een box of wanneer meer ruimte wenselijk is, van een
grondbox. De wens is om zoveel mogelijk gebruik te maken van
open-eind speelgoed zoals blokken, klei, poppen, (boerderij)dieren
enzovoort. Maar ook spullen waarvan je in eerste instantie misschien
niet meteen aan speelgoed denkt, zoals buizen, dozen, bakjes,
echte keukenspullen en dergelijke.

09.30 – 10.30

fruit eten + thee of water, w.c.- en verschoonronde, opruimen
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen eten we aan de hoge
de lage tafel. Het fruit wordt gewassen en aan tafel gesneden en
op het fruitbordje gelegd. Waar kan, eten we het fruit met schil.
Voordat we gaan uitkiezen zingen we gezamenlijk een aantal
liedjes. Per ronde mogen de kinderen 2 stukjes fruit uitkiezen. Ieder
kind heeft een eigen washandje om het gezicht en de handen mee
te poetsen. Na het fruit en het drinken worden de kinderen
verschoont of gaan ze naar de w.c. Voordat we naar buiten gaan
ruimen we nog het laatste speelgoed op onder begeleiding van
een opruimliedje.
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10.30 – 13.00

buiten spelen ( in de achtertuin, parkje, speeltuin)
Voor het buiten spelen worden kinderen aangekleed passend bij
het seizoen of de weersomstandigheden. Ouders zijn hier zelf
verantwoordelijk voor. Als we naar buiten gaan gaat de hond Sam
aangelijnd mee. We spelen in de achtertuin. Er is een zandbak,
modderkeuken en een moestuin om zomers heerlijk uit te snoepen
tijdens het spelen. Kinderen kunnen klimmen en klauteren op de
glijbaan en over de speelheuvels. Ze rijden met auto’s en fietsjes. Er
zijn ballen, stoepkrijt en buitenspellen. Er is een buitenweegschaal
voor bijvoorbeeld zand, stenen, schelpen, dennenappels enzovoort.
We laten Sam uit en spelen op verzoek van de kinderen in het
nabijgelegen parkje of bezoeken een speeltuin.
De jongere kinderen kunnen mee met de wandeling in de 4persoons bolderwagen. En met ruimte voor 6 kinderen in de bakfiets
kunnen we er ook voor kiezen om er eens wat verder op uit te
trekken om bijvoorbeeld eens naar het bos of de holle kruipboom te
gaan.

11.45 – 12.45

lunch met thee, water of melk
Als we buiten lunchen (in welk seizoen dan ook) smeer ik voor de
kinderen hun boterham. Ze kunnen wisselend kiezen uit de
biologische smeersels van Mama Nature, biologische pindakaas,
biologische notenpasta, appelstroop, honing, tapenade of
vegetarische paté. Doorgaans drinken we buiten een kopje warme
thee. Wanneer we binnen eten smeren de kinderen vanaf 2 jaar zelf
hun boterham. We eten ook lekker onze korstjes op. De jongere
kinderen krijgen hun boterham eerst in stukjes aangeboden en later
dubbelgevouwen en doormidden gesneden.

13.00 – 15.00

slapen/ rusten
Na de lunch neem ik 1 voor 1 de kinderen die toe zijn aan hun
slaapje mee naar binnen. Ze worden opgefrist en klaargemaakt om
naar bed gebracht te worden. Er zijn 2 beschikbare slaapkamers.
Het kan voorkomen dat kinderen samen op een kamer slapen.
Voordat ze gaan slapen worden de kinderen door de gastouder
toegezongen. Met de kinderen die niet naar bed gaan wordt vaak
een boekje gelezen of aan de tafel een activiteit gedaan met
bijvoorbeeld kleinere materialen onder toeziend oog van Kiki de
Beer.

14.30 – 15.30

(gedroogd) fruit/ nootjes/ soepstengel + thee of water
Te denken valt aan rozijnen, abrikozen, appelschijfjes, walnoten,
amandelen en dergelijke. De gastouder streeft ernaar om dit
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eetmoment ook als groep te beleven. Soms kan er door afwijkende
slaaptijden voor worden gekozen om dit aan te passen aan de
behoefte van de kinderen. Als we klaar zijn met eten en drinken
brengen we Kiki de Beer alvast naar bed. We vertellen wat we
vandaag allemaal hebben gedaan of knuffelen nog even samen.
Na het zingen gaat het koffertje dicht. Vanaf dit moment gaan we
naar buiten maar worden ook de eerste kinderen opgehaald.

15.30 – 17.00

buiten spelen en gezamenlijk opruimen
Vaak kiezen we er ’s middags voor om in de tuin te blijven spelen.
Kinderen worden op verschillende tijden gehaald, dan is het wel zo
fijn dat we er ook zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan laat ik dat in
de meeste gevallen via een berichtje weten. Aan het einde van de
dag ruimen we de achtertuin weer gezamenlijk op. Zo zorgen we er
samen voor dat de spulletjes ook de volgende dag door de andere
kinderen makkelijk zijn terug te vinden.

17.00 - 17.30

afsluiten aan tafel/ in de kring/ op schoot met klei, tekenen of
een boekje
Even samen bijkomen van een dagje spelen. Lekker met klei of met
speelzand en soms zelfs met scheerschuim mooie tekeningen
maken op de tafel. Even de boel de boel. Een laatste knuffel, een
laatste boekje. Daar is papa, daar is mama. Tijd om naar huis te
gaan.

Binnenruimte
De opvang vindt plaats in ons woonhuis. De woonkamer neemt hier een centrale plek in.
Deze staat in verbinding met onze open keuken. De keuken is afgeschermd met een
traphekje zodat de opvangkinderen zich vrij kunnen bewegen in de woonkamer en onze
hond Sam in de keuken.
In de woonkamer staan een lage tafel met vier stevige stoelen. In de open kast met
vakjes staat het materiaal op ooghoogte. De opvangkinderen kunnen hier zelf de
spullen uithalen waar ze mee willen spelen. Om de paar weken vervang ik van een
aantal vakken het speelgoed. Door dit af te wisselen blijft het speelgoed nieuw en
uitdagend. Ik probeer de overvloed aan materialen te beperken zodat het zo
overzichtelijk mogelijk blijft. Naast de open kast staat een verrijdbare trolley met creatief
materiaal. Te denken valt aan papier, viltstiften, kleurpotloden, krijt, scharen, kralen,
veren, etc. Ook deze materialen mogen de kinderen zelf pakken om mee te werken.
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Voordat de opvang begint ligt er vaak al speelgoed uitgestald zodat het al uitnodigt om
te gaan spelen. De opvangkinderen mogen dit zelf omwisselen of aanvullen. Voordat
we naar buiten gaan ruimen we het speelgoed binnen op.
Er wordt gebruik gemaakt van een inklapbare box, zodat deze alleen in huis hoeft te
staan ten tijde van de opvang. Als we aan de hoge tafel zitten dan zitten de oudere
peuters op de bank en de jongere kinderen in hoge kinderstoelen.
De zithoek wordt voornamelijk gebruikt om samen boekjes te lezen of om te rusten.
Boven slapen de kinderen in campingbedjes, bij voorkeur op een eigen kamer.

Buitenruimte
Via de tuindeur kunnen we gemakkelijk van de woonkamer naar de omsloten
achtertuin. Een groot voordeel hiervan is dat we nog heel gemakkelijk met elkaar in
contact zijn als bijvoorbeeld nog niet alle kinderen helemaal klaar zijn om naar buiten te
gaan. De achtertuin is voorzien van een moestuin waar we zomers lekker van de bessen
snoepen. Er is een zandbak met een natuurlijke uitstraling, een uitnodigend speelhuisje,
een modderkeuken om de lekkerste blubbertaartjes te bakken, een glijbaan, een
grasveldje en voldoende fietsjes en autootjes om lekker mee over de helling te rijden.
Voor wie dat fijn vindt is er af en toe een hangmat om lekker in te wiegen.
In de nabije omgeving is een klein parkje met een vijver waar we regelmatig even
wandelen en rennen, ons verstoppen in het hoge gras of stampen in de grote plassen.
Ook spelen we bij speeltuintjes in de buurt en als de ritmes van de kinderen het toelaten
maken we zo nu en dan een fietstochtje met de bakfiets.

Werken met seizoenen
Het beleven aan de hand van de seizoenen speelt een grote rol tijdens de
opvangdagen. We ervaren het weer, de temperatuur, de neerslag, de wind. We
stoppen bloembollen in de grond en speuren tuinen af opzoek naar de eerste
voorjaarsbloemen. We spelen met water en zand en ontdekken insecten in de tuin in de
heerlijke zomerzon. In de herfst gaan we op paddenstoelenjacht en maken we regen
van de herfstbladeren. We vangen de wind met onze zelfgemaakte vliegertasjes en
luisteren naar het kraken van de eerste sneeuw onder onze voeten.
In die seizoenen komen ook verschillende jaarfeesten voorbij. Aan een aantal van deze
jaarfeesten zal extra aandacht besteed worden. Te denken valt aan Pasen, Sint
Maarten, Sinterklaas en Kerst
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Vieringen
Verjaardag
Verjaardagen worden bij Gastouderopvang de Boomhut gevierd met aandacht en zorg
voor de jarige. Tijdens de opvangdag dat de verjaardag gevierd wordt krijgt de jarige
een zelfgemaakte feesthoed en een door de gastouder (zelfgemaakt) presentje. Het
jarige kind “maakt” samen met de gastouder de traktatie. Ouders hoeven hier niets voor
mee te geven.
Ieder kind maakt per leeftijd dezelfde traktatie en ontvangt op leeftijd eenzelfde
cadeau.
Traktatie bij 1 jaar:

sprinkeltoverstaf van een soepstengel met gekleurde hagelslag

Traktatie bij 2 jaar:

zelfgebakken koekjes

Traktatie bij 3 jaar:

zelfgebakken cupcakes

Traktatie bij 4 jaar:
nemen).

zelfgebakken appeltaart (wat over is mag de jarige mee naar huis

Presentje bij 1 jaar:

koffertje

Presentje bij 2 jaar:

knuffel of speelbal

Presentje bij 3 jaar:

kookschortje

Presentje bij 4 jaar:

fotoalbum met daarin foto’s van de afgelopen opvangperiode

We vieren de verjaardag bij het opstarten van de dag. Tijdens het vrij spel moment
maakt de jarige samen met de gastouder de traktatie in orde. Er wordt gezongen voor
de jarige en deze ontvangt het Boomhut presentje. Trakteren gebeurt tijdens het fruit
moment ’s ochtends of ’s middags na het slapen.

Moederdag/ Vaderdag/ Sint Maarten
Bij Gastouderopvang de Boomhut wordt aandacht besteed aan bovengenoemde
vieringen. De wensen van het kind zijn hierin leidend. Dit betekent dat als de aandacht
van het kind op het betreffende moment ergens anders naar uitgaat er niet koste wat
kost geïnvesteerd wordt in het product. In dit geval een cadeautje voor moeder of
vader of een lampion. Er wordt wel aandacht besteed aan het proces, aan wat het kind
aangeeft en wil. Soms kan dit een prachtig werkje opleveren, maar soms ook een kort
verslagje van het proces. Van belang is de eigen intentie van het kind.
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Slapen + rusten
De allerjongsten slapen de eerste weken bij voorkeur daar waar de opvang plaatsvindt;
beneden in de woonkamer in de van huis meegebrachte wandelwagenbak. Op die
manier kan het kindje vanuit een vertrouwde omgeving wennen aan de omgeving van
de gastouder. Naarmate het kindje ouder wordt slapen ze (zoveel mogelijk) in een eigen
slaapkamer. Binnen maken we gebruik van inklapbare campingbedjes voorzien van een
enkele deken. Kinderen slapen doorgaans in een trappelzak. Het streven is om ieder
kindje voor ieder slaapje in een eigen bedje te laten slapen.
Mocht de voorkeur uitgaan naar buiten slapen dan kunnen ouders zelf een lutjepotje
(een slaaphuisje) huren en bij de gastouder laten plaatsen. In de koudere maanden is
het aan te raden hier een aangepaste (wollen) trappelzak voor te gebruiken.

Inhoud
Eten en drinken
Gastouderopvang de Boomhut voorziet de opvangkinderen van eten en drinken. Hier
zijn geen extra kosten aan verbonden. Alleen kunstvoeding of borstvoeding dient door
de ouders zelf meegegeven te worden, evenals eventuele speciale voeding in verband
met allergieën.
We drinken doorgaans, water, thee of een enkele beker melk. Zo nu en dan zal er
biologische diksap geschonken worden. We eten fruit, brood met beleg, noten en
gedroogd fruit. Een deel van de producten zijn biologisch waaronder een deel van het
broodbeleg en de diksap.

Verzorging
Bij het fruit eten krijgen kinderen hun eigen washandje om hun gezicht en plakkerige
handen mee te poetsen. Daarna worden ze uitgespoeld en bewaart tot de lunch. Voor
de lunch poetsen ze hun handen en na de lunch wassen ze hun handen onder de kraan
met zeep.
Als kinderen zelf naar de w.c. gaan wassen ze na het toiletbezoek hun handen.
Als kinderen een schone luier krijgen, gebeurt dit op het verschoonkussen. Het kussen ligt
op de grond of op de bank en daar worden de kinderen verschoont. Soms zal het jonge
kindje al zelf meehelpen met zich te verschonen bijvoorbeeld door de billendoekjes aan
te geven of door zichzelf al even op te frissen. De verzorging vindt zoveel mogelijk
kindvolgend plaats. Er wordt veel gepraat en vertelt wat er gaat gebeuren. Het
verzorgingsmoment is een bewust 1 op 1 moment tussen de gastouder en het jonge
kind.
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Overdracht en jaargesprekken
Om de overdracht tussen ouders en gastouder zo soepel mogelijk te laten verlopen
maken we gebruik van een overdrachtsschriftje welke de ouders wordt aangeboden
namens Gastouderopvang de Boomhut. Hierin kunnen ouders bijzonderheden van de
afgelopen dagen noteren zoals het doorkomen van tandjes, onrustige nacht of tijdelijk
medicijngebruik. De gastouder gebruikt dit schriftje onder andere om de slaaptijden en
wat er die dag gegeten en gedronken is te noteren. Daarnaast hangt er naast de
keukendeur (boven de kapstok) een whiteboard waarop een impressie van de dag
wordt weergegeven en worden er sfeerfoto’s geplaatst op social media.
Om de vraag “hoe gaat het met je kindje?” wat uitgebreider te kunnen beantwoorden
voert Gastouderopvang de Boomhut eens per jaar een jaargesprek. Als ouder krijg je
hiervoor een uitnodiging. Tijdens het gesprek bespreken we met elkaar hoe het me jullie
kindje gaat. Veranderingen, ontwikkelingen en behoeftes komen aan bod.
Mocht je de overdracht aan het begin en het einde van de dag voldoende vinden dan
is dat ook prima. Laat dit dan tijdig weten als reactie op de uitnodiging van het
jaargesprek.
De jaargesprekken zullen plaats vinden in het voorjaar.

Meenemen van thuis
Met betrekking tot eten/drinken en verzorging:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende moedermelk of kunstvoeding
Fles (eventueel flessenwarmer)
Aangepaste voeding in geval van allergie
Luiers + billendoekjes
Trappelzak/ slaapzak
Knuffel (speen)
1 of 2 setjes schone kleren passend bij het seizoen
Warme sokken of pantoffels
Incidentele producten zoals zetpil, zonnebrandcrème, zinkzalf, vitamine
druppels, hoestdrank en dergelijke.

•
Na de fles drinken we uit reguliere drinkbekers. De jongste kinderen worden hierbij
geholpen. Eventuele tuitbekers of bekers met rietjes dienen zelf meegegeven te worden.
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Kledingadvies
Laat je kindje gemakkelijk zittende kleding dragen waarin het zich vrij kan bewegen.
Tegen de tijd dat het zindelijk begint te worden kan het fijn zijn om broekjes te dragen
die gemakkelijk zelf door het kind uit te trekken zijn.
Doordat we in alle seizoenen veel buiten zijn kan het verstandig zijn om je kindje daar
extra goed op te kleden. Je kunt hierbij denken aan (gevoerde) regenkleding of
outdoorkruippakjes, (gevoerde) regenlaarzen, (bivak) muts, sjaal, (waterdichte)
handschoenen, waterdichte slofjes voor over de schoenen in het geval van kruipende
kindjes. Maar ook zonnehoedjes of petten, UV- werende kleding en sandalen.
Op de volgende website kan je dergelijke buitenkleding vinden:
www.ikenbuitenshop.nl
www.ielm.nl
www.lidl-shop.nl/kindermode

Openingstijden / Ruilen
Soms komt het voor dat je graag een opvangdag zou willen ruilen. Ruilen kan als er
voldoende opvangruimte is binnen de andere opvangdag. De beschikbare opvang
dagen voor gastouderopvang zijn dinsdag en donderdag tussen 07.00 uur en 17.30 uur.
De groepsbezetting van opvangkindjes is niet groter dan 4 kinderen, waarvan er
maximaal 1 kindje onder een jaar. Dit geldt ook in het geval van ruilingen.
In vakanties kan het voorkomen dat de groepsgrootte afneemt. De gastouder kan dan
voorstellen om kindjes van verschillende dagen samen te voegen.

Afwezig / ziek / vakantie
Komt je kindje een keer niet spelen omdat het ziek is, dan worden er geen kosten in
rekening gebracht. Dit geldt ook voor vakanties die tijdig worden doorgegeven. Het
doorgeven van afwezigheid dient minimaal twee weken van tevoren te gebeuren.
Wijzigingen binnen 2 weken van de opvangdag zullen wel in rekening worden gebracht.
Bij afwezigheid/ ziekte of vakantie van de gastouder dienen de ouders zelf voor
vervangende opvang te zorgen. De gastouder zal ook streven naar het doorgeven van
wijzigingen minimaal 2 weken voor de betreffende opvangdag.
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Boomhut Doe-Dag/ Boomhut Koffie-Ochtend
Eens per jaar organiseert Gastouderopvang de Boomhut een Boomhut Doe-Dag of een
Boomhut Koffie-Ochtend. Dit moment is ervoor bedoeld om ouders onderling de
mogelijkheid te geven om nader kennis te maken met elkaar, met elkaars kinderen en
met de gastouder. Ouders kunnen ervaren hoe de kinderen met elkaar samen spelen en
hoe hun kinderen hun weg vinden bij de gastouder.
Daarnaast wordt er tijdens een Doe-Dag onderhoud verricht aan bestaand
speelmateriaal of wordt er nieuw materiaal gecreëerd. De gastouder draagt zorg voor
voldoende materialen en na afloop een lekkere lunch.

Liedjes
Tot slot nog een selectie van de kinderliedjes die gedurende het jaar gezongen worden
bij Gastouderopvang de Boomhut.

Bij het opstarten

Bij het fruit eten

“Geef elkaar de hand
Goedemorgen lieve kinderen
Goedemorgen allemaal
Fijn dat je weer komt spelen
Goedemorgen allemaal”

“Dit is een appel
En dit is een peer
Dit is een banaan
En er is nog meer
Ga maar lekker eten
Eten is gezond
Stop het niet in je oren maar in je mond”

Bij het opruimen

Bij het naar bed brengen

“Wij gaan opruimen
Wij gaan opruimen
Leg het waar het hoort
Speelgoed soort bij soort
Wij gaan opruimen
Wij gaan opruimen”

“Olifantje in het bos
Laat je mamma toch niet los
Anders raak je de weg nog kwijt
En dan heb je later spijt
Olifantje in het bos
Laat je mamma toch niet los”

Bij een verjaardag

Bij de lunch

“Er is er een jarig
Hoera, hoera
Dat kun je wel zijn zien
Dat is …..
Wij vinden dat allen zo prettig ja ja
En daarom zingen wij blij,blij, blij, blij

“Knor, knor, knor
Wat is dat voor geluid?
Mijn buikje wil een boterham
Melk of fruit
Mi, ma, moetsie
Fi, fa, foetsie
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Hij leve lang, hoera, hoera
Hij leve lang, hoera, hoera
Hij leve lang, hoera, hoera”

Tippe, tappe top
Eet het maar lekker op”

Onderweg
Winter
Dag meneer de sneeuwman
Waar kom je vandaan
Dag meneer de sneeuwman
Blijf maar staan
Hier is een bezem, een stok en een hoed
Dag meneer de sneeuwman
Het staat je goed

Pasen
“Rode stippen op een ei
En een mooie strik erbij
Ik heb een ei voor jou en een ei voor mij
Welke kleur kies jij…”

Lente
“Donzen gele kuikentjes
Komen uit het ei
Zwemmen met de moeder mee
Kwaken o, zo blij
‘t Is lente, ‘t is Lente
Winter is voorbij
‘t Is lente, ‘t is lente
De winter is voorbij”

Sint Maarten
“Ik loop hier met mijn lantaarn
En mijn lantaarn met mij
Daarboven stralen de sterren
Beneden stralen wij
Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan,
rabimmel rabammel rabom
Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis,
rabimmel rabammel rabom”

“Rije, rije, rije
In een bakfietsje
En als je dan niet rijden wil
Dan draag ik je”

Bij het afsluiten (Kiki de Beer
naar bed brengen)
“Dag, dag allemaal
Dag, dag allemaal
Het spelen is al weer voorbij
Dag, dag allemaal
Tot een volgende keer
… zien wij elkaar wel weer”

Zomer
“De zomer is gekomen
De wereld is weer blij
Je ziet het aan de bomen
En aan de lammetjes in de wei
Je ziet het aan de bloempjes
In het groene gras
Ik wou dat het voor altijd
Heerlijk zomer was”

Herfst
“Zie je de kastanjes aan de bomen
Zie je alle eikels op het mos
Nu is het herfst, de bladeren vallen
Nu is het herfst in ieder bos”
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Sint Maarten

Sinterklaas

“Ik loop hier met mijn lantaarn
En mijn lantaarn met mij
Daarboven stralen de sterren
Beneden stralen wij
Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan,
rabimmel rabammel rabom
Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis,
rabimmel rabammel rabom”

“Hoor, de wind waait door de bomen
Hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede Sint wel komen
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt
Ja, hij rijdt in donk’re nachten
Op zijn paardje, o zo snel
Als hij wist hoezeer wij wachten
Ja gewis, dan kwam hij wel
Ja gewis, dan kwam hij wel”

Kerst
“Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar
‘t Wenst ons een zalig Nieuwjaar
‘t Wenst ons een zalig Nieuwjaar”

mirandabusscher@gastouderopvangdeboomhut.nl
Kamperfoelie 19 te Roden
06 103 650 64
KvK nummer: 60401230
LRK-nummer: 110782756
www.gastouderopvangdeboomhut.nl
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