Organisatie crèche
Algemeen:
▪
▪
▪

Elke zondagmorgen, op feest-, bid- en dankdagen wanneer er ’s morgens of ’s
middags dienst is zijn jonge kinderen welkom op de crèche.
Baby's worden opgevangen in de kleine zaal, de peuters in de grote zaal.
In de kleine zaal is de leeftijd 0 t/m 1/1,5 jaar en in de grote zaal 1/1,5 jaar tot 4/5
jaar. Deze scheiding wat betreft leeftijd komt niet precies, ouders kunnen zelf het
best inschatten wanneer kun kind aan de volgende groep toe is.

Ouders:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uw kind is van harte welkom!
Jas aan kapstok, tas mee naar binnen. Kinderwagens mogen ook mee naar binnen als
deze door uw kind gebruikt wordt om in te slapen bijvoorbeeld.
Drinken zelf meenemen.
Naam op tassen en bekers.
Er wordt een biscuitje uitgedeeld (graag aangeven op het bord als uw kind dit niet
mag of als uw kind in een twijfelachtige leeftijd zit voor wel of geen koekje).
Naam kind + alle informatie (fles, slaapje, toiletbezoek ed.) op het whiteboard
schrijven, evt. nog toelichten aan oppassers.
Het is mogelijk om uw kind te laten slapen in een campingbedje.
Bij het ophalen trekt u de jas van uw kind zelf weer aan.
Bij het moment van ophalen willen we u vragen rekening te houden met de
zondagsschool die graag in deze ruimte op tijd wil beginnen.

Oppassers
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Graag op tijd aanwezig! Voor de eindverantwoordelijke geldt: 09.05 uur, de andere
oppassers uiterlijk 09.15 uur.
In elke groep is één oppasser eindverantwoordelijk, in totaal zijn dat dus twee
volwassenen/moeders. Deze persoon is in het rooster dikgedrukt.
Het oppasrooster staat in de Olielamp en op de website.
Ruilen mag, maar alleen met iemand van ongeveer dezelfde leeftijd/een andere
eindverantwoordelijke.
Oppassen mag vanaf 12 jaar, graag opgeven! Oppassen samen met moeder (dus
onder begeleiding) mag vanaf 10 jaar.
Vraag ouders de naam van hun kind + bijzonderheden op te schrijven als dit vergeten
wordt.
Eén oppasser kan (tijdelijk) in de andere zaal helpen als daar hulp nodig is. De
eindverantwoordelijke blijft in ‘haar’ groep.
Het kan zijn dat er weinig kinderen op de crèche komen. In dat geval kan één
oppasser naar de kerk gaan. De eindverantwoordelijken en twee anderen blijven

▪
▪
▪
▪
▪

zodat er minimaal 4 oppassers over blijven. Om het voor de kinderen hetzelfde te
houden, blijven we ook op rustige momenten splitsen. Zie het als een uitdaging en
leer de kinderen echt kennen door met ze te spelen en laat ze genieten van de extra
aandacht.
Aankleedkussen ligt in beide groepen in de kast, graag een wegwerp onderlegger
gebruiken.
Net voor het einde van de kerkdienst wordt alles weer netjes in de betreffende
bakken en kasten opgeruimd.
Jassen worden door ouders zelf weer aangetrokken.
Bij noodsituatie: Eén oppasser gaat de koster/een EHBO-er/dokter halen. De
eindverantwoordelijk blijft altijd bij de kinderen.
Het is overzichtelijk om te weten hoeveel kinderen er in jouw groep als oppasser zijn.
Zeker in geval van een noodsituatie is dit zelfs erg belangrijk. Daarom zorgt de
eindverantwoordelijke oppasser ervoor dat bij aanvang van de kerkdienst het aantal
kinderen op het aanwezigheidsbord duidelijk zichtbaar is op deze manier:

12
Extra aandachtspunten babygroep
▪
▪

Tijdens de kerkdienst kunnen baby’s evt. in de consistorie slapen.
Aan het einde van de kerkdienst worden de kleine stoeltjes voor de zondagsschool
klaargezet. Deze worden zo ver mogelijk achterin de zaal geplaatst, tegen de
verwarming en tegen de tussenwand. De zondagsschool maakt zelf een kring nadat
alle ouders, kinderen en oppassers van de crèche de zaal verlaten hebben.

Extra aandachtspunten peutergroep
▪

▪

Om 09.05 uur zorgt de oppas dat de helft van de zaal leeg is door de tafels naar de
kant van het raam te schuiven. De andere helft van de zaal mag in deze standaard
opstelling blijven staan. De zondagsschool maakt na de crèche gebruik van de helft
van de kring die blijft staan.
Eén tafel wordt bij de ingang gezet voor de tassen. Het whiteboard wordt ook bij de
ingang gezet zodat het voor ouders een logische route is om een tas neer te zetten
en een naam (+ bijzonderheden) op het bord te schrijven.
Er wordt een poging gedaan om (bijv. tijdens het drinken) een Bijbelverhaal voor te
lezen en evt. een kleurplaat te maken. Stimuleer de kinderen om te luisteren, maar
verplicht ze niet. Deze materialen liggen in de kast.

Vragen? Stel ze gerust!
Ina Blokland, Joanne Molenaar en Willeke Hazenboom

