
WELKOM 

op La Pinta 1 en 2  

 

 

 
 

 
 

“Op Campus Columbus ontwikkelen zich  

‘mensen zonder vrees’ 

die samen de toekomst ontdekken en bouwen” 

 

 

 

 



Vanuit onze professie informeren we je graag over een aantal 

routines en praktische zaken waar je kind gedurende het jaar mee te 

maken krijgt. We verwachten dat je dit helpt en inzicht geeft hoe 

jouw kindje wordt opgevangen op de campus.   

Op onze website vind je alle achtergronden en documenten die ten 

grondslag liggen aan deze informatiegids. 



Hoe werkt onze opvang? 

Groeien, ontwikkelen en ontdekken op Campus Columbus! 

In een warme, kindvriendelijke omgeving bieden wij de kinderen 

geborgenheid en werken we vanuit vertrouwen en de Daltonkernwaarden 

zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. 

 

Op Campus Columbus kinderdagverblijf hebben we 3 groepen: 

✓ De Nieuwe Wereld, voor kinderen van 0 en 1 jaar 

✓ La Pinta 1, voor kinderen van 2 en 3 jaar (peuterspeelzaal) 

✓ La Pinta 3&4 voor kinderen van 2 en 3 jaar (dagopvang) 

 

La Pinta 1&2, peuterspeelzaal 

 

De peutergroepen zijn vernoemd naar een schip van Columbus. 

 

Kinderen van 2 en 3 jaar zijn welkom bij La Pinta. Misschien deels 

vanuit opvangbehoefte en deels vanuit de behoefte aan een 

groepsgewijze, professionele begeleiding en speelgelegenheid. Binnen 

La Pinta staat vrij spel en leren omgaan met leeftijdsgenootjes 

voorop. Jouw peuter kan naar hartenlust spelen, ontdekken, zingen, 

knutselen en leren.  

 

Wij stimuleren jouw kind spelenderwijs, met behulp van thema’s in 

zijn of haar ontwikkeling. Met andere kinderen spelen en samen 

plezier maken is leuk voor jouw kind en bovendien belangrijk voor 

de sociale ontwikkeling.  

 

De kinderen worden geholpen met het samen spelen of het voor 

zichzelf leren opkomen. Ook kan het kind kennismaken met de 

ritmes en routines van de dag en met de Daltonkernwaarden. 

Hierdoor wordt de overgang naar unit A van het onderwijs 

makkelijker! 

 

 

 



Groepsgrootte 

 

Campus Columbus werkt met basisgroepen. Een basisgroep is een 

groep waar jouw kind standaard verblijft. Voor deze groep is 

duidelijk omschreven welke kinderen er op welke dag zijn, welke 

teamleden op welke dag zijn en in welke ruimte de groep zich 

bevindt. 

 

Voor de groepsbezetting geldt de regeling zoals opgenomen in de 

Wet op Kinderopvang en Kwaliteitseisen. 

 

Eén pedagogisch medewerker mag 8 kinderen opvangen. De 

maximale groepsgrootte op La Pinta is 16 kinderen.  

 

 

Wat gaat je kind leren en ontdekken op La Pinta? 
 

Het allerbelangrijkst is dat jouw kindje zich mag ontwikkelen in zijn 

of haar eigen tempo. Wij zorgen voor een rijke omgeving waarin 

veel te leren en te ontdekken valt. 

 

Zo zingen we liedjes, lezen we veel en vaak voor, hebben we 

kringactiviteiten rondom een onderwerp of een thema. Ook is er 

ruimte voor vrij spel. Kinderen mogen dan zelf kiezen waarmee en 

hoe ze spelen. 

 

We maken, als het rooster het toelaat, gebruik van de speelzaal. 

Deze bevindt zich in het pand bij unit A (onderwijs). Een speelzaal is 

een gymzaal voor peuters en kleuters. Hier bieden we kinderen 

beweegspelletjes aan. Ook oefenen we met materialen die bewegen 

uitlokken. Bewegen is leuk, gezond en spelenderwijs oefenen we 

motorische vaardigheden. 

 

Dagelijks zorgen we voor een frisse neus en spelen we buiten. 

Tenzij het weer het écht niet toelaat. Fijn als je kind kleding aanheeft 

waarin het lekker buiten kan spelen.  

 



Op La Pinta wordt veel aandacht geschonken aan 

Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerken.   

We laten de kinderen oefenen met aan en uitkleden, spullen pakken 

en opruimen, vragen of je mee mag spelen, oefenen met samen 

delen enzovoort. 

 

We lezen dagelijks een boek voor. Naast dat dit een gezellig 

moment is, stimuleren we hiermee de taalontwikkeling van jouw 

kind. Zo geven verhalen informatie over de wereld om kinderen 

heen, het prikkelt de fantasie en sociaal emotionele vaardigheden. 

Ook oefenen we de luistervaardigheden en het 

concentratievermogen. En uiteraard hebben we veel plezier, want 

(voor)lezen is leuk. 

Kijk ook eens op de site van Boekstart; www.boekstart.nl  

 

Wie werken op La Pinta? 

 

Op La Pinta werken Dorothy Bean en Marion Moerland. 

Onze foto’s hangen bij de groep. Zo zie je wie wanneer aanwezig is.  

 

Mentoren  
Alle kinderen hebben een eigen mentor. De mentor volgt de 

ontwikkeling van je kind en is het aanspreekpunt voor jullie als 

ouder.  

 

Contact 
Het dagelijkse contact is met Dorothy en Marion.  

 

Jaarlijks rond de verjaardag van jouw kind observeren we jouw kind 

extra op een aantal ontwikkelpunten. We nodigen je dan uit voor 

een voortgangsgesprek.  

En als er aanleiding voor is, vanuit jou of vanuit ons, wordt je 

tussentijds uitgenodigd voor een gesprek.  

 

We bespreken waar ondersteuning nodig is en hoe deze gegeven 

kan worden binnen de opvang. Binnen de opvang kunnen kinderen 

extra worden gestimuleerd en ondersteund door het aanbieden van 

bijvoorbeeld ander speelmateriaal. Bijvoorbeeld uitdagender 

http://www.boekstart.nl/


materiaal voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, of 

samenwerkingsopdrachten wanneer de interactie tussen kinderen 

onderling aandacht nodig heeft. 

 

Als de ondersteuning buiten ons vermogen ligt, gaan we daarover 

altijd in gesprek en zoeken samen naar oplossingen.  

 

Digitale communicatie   
Wij communiceren via het ouderportaal. Hier kunnen berichten 

verstuurd worden. Jullie kunnen het ouderportaal gebruiken om je 

kindje af te melden of om een extra dag aan te vragen. 

 

Als je je kind 14 dagen van te voren afmeld, krijg je zogenaamde 

service-uren. Je kan jouw kindje dan op een andere dag aanmelden. 

Wij kijken dan of we op de door jouw gewenste dag plaats hebben 

en keuren jouw aanvraag vervolgens goed of af.  
 

Kleding  
Zoals je hebt gelezen oefenen we met de Daltonkernwaarde 

zelfstandigheid. Je helpt je kind enorm om, op de dagen dat hij/zij bij 

ons komt, kleding aan te trekken die het zelf redelijkerwijs kan aan 

en uittrekken. Dit geldt ook voor de schoenen. Oefenen is leuk, 

maar het is nóg leuker als het lukt om zelfstandig je schoenen aan of 

uit te doen! 

 

Eten en drinken 

In de ochtend eten we met elkaar verschillende soorten fruit en 

drinken we water. De kinderen nemen fruit mee van huis. Het 

water schenken de kinderen zelf uit de kan in de beker.  

 

  
  

  



Verjaardag ritueel  

Natuurlijk staat het kind op zijn eigen verjaardag in de belangstelling. 

Laat je ons weten wanneer je wilt dat je kind zijn of haar verjaardag 

wil vieren op de groep?  

Wij zorgen dan voor een leuke verjaardagsmuts en zullen met de 

andere kinderen de jarige toezingen. 

Een kleine en gezonde traktatie heeft de voorkeur! 

 

Veiligheid 

Campus Columbus staat ingeschreven in het Landelijk Register 

Kinderopvang, wat betekent dat het voldoet aan de eisen van de 

gemeente Heerhugowaard, de brandweer en GGD en ook regelmatig 

door deze instanties wordt gecontroleerd. 

 

Daarbij hoort eveneens de verplichting van een calamiteitenplan en 

ontruimingsbeleid. Elk jaar houden we ontruimingsoefeningen, 

actualiseren het calamiteitenplan en laten deze vaststellen door de 

campusraad. Een aantal van onze teamleden is bedrijfshulpverlener. 

Alle teamleden hebben (kinder)EHBO. 

 

Alle beleidstukken, protocollen en richtlijnen staan in ons 

kwaliteitshandboek. Onze teamleden weten online deze stukken te 

vinden, zodat zij in iedere situatie weten wat zij moeten doen.  

 

Campusraad 

In de campusraad denken ouders mee over het beleid van Campus 

Columbus. De campusraad is een samenvoeging van de 

oudercommissie van opvang en de medezeggenschapsraad van de 

campus onderwijs. De CR sluit daarmee aan bij de ontwikkeling als 

kindcentrum.  

 

  

  



Hoe uit je vragen, klachten en complimenten? 

 

Vragen over je kind? 

Vragen over je kind kun je altijd stellen aan de teamleden op de groep. 

Dit kan bij het halen en brengen. Vragen over de ontwikkeling van 

jouw kind kun je het best aan de mentor van je kind vragen, zij volgt 

hem of haar op de voet.  

 

Vragen over je contract? 

Deze kun je stellen aan klantcontact van Blosse via: 

klantcontact@Blosse.nl  

 

Vragen voor directie? 

Dorien Vader en Marcia de Vries zijn samen de directie van Campus 

Columbus. Je kunt hen vaak treffen op locatie. Ze beantwoorden je 

vraag graag! 

Mailen mag ook: directie@campuscolumbus.nl 

 

Een klacht? 

We verwachten dat je een klacht over het handelen van teamleden 

eerst bij de betreffende persoon of personen neerlegt. Wanneer dit 

niet is gebeurd, wordt dit in bijna alle gevallen geadviseerd.  

Hierboven zie je hoe je de directie van de campus kunt bereiken. 

Ook heeft Blosse een klachtenprocedure, deze is te vinden op 

www.blosse.nl  

 

Een compliment? 

Leuk! Deze mag direct naar de teamleden op de groep! 

 

Tot slot, ons motto waar het om respect en communicatie gaat is: 
“Op Campus Columbus praten 

wij mét elkaar, niet óver elkaar!” 
 

Wij zien uit naar een fijne samenwerking en wensen iedereen een 

heel fijn jaar toe! 
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