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Hoe ziet een dag eruit ? 

 
In onderstaand overzichtje zie je de structuur van de dag.  
Het is een globale indeling. Het meebewegen met wat 
kinderen nodig hebben blijft voorop staan. Dat wil zeggen 
dat we soms langer buiten zijn omdat het “zo prachtig is 
om onderweg alle paddenstoelen uitgebreid te bekijken en 
takken te verzamelen voor de hut in de tuin”, of juist wat 
langer vrij spelen omdat kinderen helemaal “in” hun spel 
zitten en het jammer is om het af te breken, omdat we aan 
tafel moeten. 
 
Baby’tjes hebben natuurlijk hun eigen ritme met 
betrekking tot eten en slapen dat zoveel mogelijk aansluit 
bij wat ze thuis gewend zijn. 

 
Tijden  Wat doen we dan ? 
8:00- 9:00 uur 
Kinderen worden gebracht  
 + vrij spelen.   

Samen met papa of mama de jas en schoenen uit  doen, slofjes aan  trekken en 
hen dan uit zwaaien. Fijn gaan spelen of juist nog even wat meer wakker worden 
met een boekje op de bank. 
 

Rond 9.45 uur  
 
Ochtendritueel  + eten en drinken  

We ruimen samen op en dan gaan we gaan tafel  en begint ons ochtendritueel.  
Huiskabouter Pim wordt gewekt. Pim heet ieder kind welkom door de naam uit te 
spreken het aan te kijken. Hij mag bij iedereen even op schoot zitten. Samen 
zingen we  liedjes die passen bij het seizoen of bij een komend feest. Andere 
liedjes keren dagelijks terug want kleine kinderen genieten nu eenmaal van 
herhaling. Dan eten we  fruit en drinken wat.  Als de buikjes gevuld zijn gaan we 
weer spelen.  

10.15 uur  
Vrij spelen + lunch voorbereiden 

Kinderen die dat willen helpen met het voorbereiden  van de soep of het brood dat 
gebakken gaat worden.  
 

11.00 uur    
 
Naar buiten 

Jassen aan, schoentjes aan allemaal motorische oefeningen die je als kleintje 
onder de knie wilt  krijgen. In de grote kinderwagen of op de driewieler naar het 
park of de kinderboerderij of lekker in de tuin het moestuintje verzorgen en hutten 
bouwen. 

12.00 uur   
 
Lunchen  

Handjes wassen ( “mouwen omhoog tot aan je elleboog”) 
We eten een verse boterhammen en smullen van de soep of iets anders dat we ’s 
ochtends hebben klaargemaakt. 
 

13:00 uur 
 
Rusten 
 

Middagrust voor de jongste kinderen boven in de bedjes.  
Oudere kinderen die niet meer echt slapen hebben ook hun rustmoment. Met een 
dekentje op de bank en een boekje zorgen we voor rust waarin ze even kunnen 
“uitademen”.  
Voordat de kinderen gaan slapen/rusten  is er een vast ritueel.  
Er wordt een slaapliedje gezongen en een versje opgezegd. 
Rond 14.00 uur gaan de  kinderen die rusten op de bank alvast zelf spelen of 
gezelschapsspelletje doen.  

15:00 uur   
 
Theetijd 
 

De kinderen komen uit bed. We drinken aan tafel thee met een koekje. Dan is er 
tijd om een verhaaltje voorlezen, zingen, vingerspelletjes. 

Tot 17:00 uur  
 
Vrij spel  
/ buitenspelen / knutselen  
 

Afhankelijk van de samenstelling van de groep is er ruimte om te 
knutselen/tekenen buitenspelen,  het moestuintje verzorgen of vrij spelen. 

17:00 uur  
 
Opruimen  
 

We ruimen met elkaar op en sluiten de dag af door huiskabouter Pim naar bed te 
brengen.  We eten rozijntjes en  yoghurt.  lezen een boekje of puzzelen aan de 
tafel. De eerste vaders en moeders komen om de kinderen op te halen. In overleg 
is een warme maaltijd voor je kind mogelijk.   

18:00 uur  
alle kinderen zijn opgehaald. 

Leonie gaat aan de schoonmaken en stofzuigen, maakt het deeg klaar voor het 
brood dat de volgende dag gebakken gaat worden, bereid de knutselactiviteit 
voor etc. 
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