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INFORMATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBAMARA 
D 2020.1  
 
ARTIKEL 1. DE DIENST  
Kinderdagverblijf/BSO Bubamara voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn in 
de Wet Kinderopvang welke per 1 januari 2005 van kracht geworden is. Zij is 
geregistreerd bij de Gemeente Bilthoven.  
Bubamara zal haar vertrouwenspositie en geheimhoudingsplicht handhaven in 
voorkomende gevallen.  
Bubamara zal zorg dragen voor verantwoorde en veilige opvang voor uw kinderen.  
De informatie-uitwisseling tussen kinderdagverblijf en ouders zal met de grootste 
zorg uitgevoerd worden.  
Bubamara zal, voor zover dit mogelijk is, zoveel mogelijk rekening houden met de 
individuele wensen van de ouders.  
 
ARTIKEL 2. OPENINGSTIJDEN  
Kinderdagverblijf/BSO Bubamara is geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur.  
Van deze tijden kan alleen in overleg afgeweken worden.  
Drieuursregeling : 
Maandag t/m vrijdag van :08.00-09.00 /13.00-14.00/17.00-18.00 uur. 
(Deze tijden kunnen variëren  bij aanmelding of afmelding van het aantal 
kinderen op die dag ) 
 
ARTIKEL 3. HALEN EN BRENGEN  
Kinderdagverblijf /BSO Bubamara hanteert geen minimaal aantal dagen afname 
maar adviseert in het belang van het kind een vast dagdeel(en) af te nemen.  
Vóór 9 uur ’s-ochtends kunt u uw kindje brengen. Bent u er niet of heeft u zich 
niet afgemeld, dan wordt er geen rekening meer mee gehouden dat uw kindje die 
dag komt. De deur sluiten wij om veiligheidsredenen af. Mocht u later komen dan 
9 uur (na telefonisch contact op 06-23810810 KDV/BSO) dan verzoeken wij u 
vriendelijk uw kindje zo geruisloos mogelijk binnen te brengen en niet te lang te 
blijven! Dit in verband met ons dagprogramma. Doorbreken ervan kan onrust 
veroorzaken bij de andere kinderen.  
Als u uw kindje naar het kinderdagverblijf brengt verzoeken wij uw oudere 
kinderen niet mee te nemen in het lokaal maar op de gang te laten wachten in 
verband met de drukte .Bij het ophaalmoment geldt dat u eerst uw kindje bij het 
kinderdagverblijf ophaalt en dan pas uw oudere kind uit school haalt, dit om 
dezelfde reden. 
U kunt vanaf 07.30 uur naar het kinderdagverblijf bellen of per e-mail een 
bericht sturen. De groepsleidsters van Bubamara KDV of Bubamara BSO kunnen 
Mw. Georgana(directrice) altijd bereiken indien noodzakelijk.  
Wordt uw kind door iemand anders gebracht of gehaald dan verzoeken wij u dit 
van tevoren kenbaar aan ons te maken. Wij geven uw kind niet aan ”vreemden” 
mee. U dient een kopie legitimatiebewijs mee te geven, en degene die uw kindje 
die dag komt ophalen moet zich legitimeren. Tussen 13.45 en 14.00 uur is de 
poort geopend voor de kinderen die halve dagen afnemen . 
Ouders die opvang afnemen vanaf 8.30 tot 14.00 uur mogen hun kindje niet eerder 
dan 8.30 brengen,dit in verband met de leidster/kind ratio en de drie-uurs 
regeling. Ook dient u uw kindje uiterlijk om 14.00 uur te hebben opgehaald. 
Wilt u uw kind eerder ophalen dan 16.00 uur dan is dit, als u het even overlegt 
met de leidsters (i.v.m. de slaaptijden ), natuurlijk mogelijk. Tussen 16.00 uur en 
18.30 uur kunt u gewoon naar binnen lopen zonder dit te melden. Om 16.00 uur is 
de deur van Bubamara KDV of Bubamara BSO open. Komt u uw kindje om klokslag 
18.30 uur ophalen dan is er geen tijd meer voor informatieoverdracht aan u door 
een van de leidsters. Hiervoor uiteraard uw begrip, de leidsters gaan om 18.30 
naar huis en hebben uiteraard na deze tijd eigen afspraken.  Het is  belangrijk 
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dat u een schriftje gebruikt zodat de leidsters daar speciale zaken in kunnen 
schrijven die er die dag met uw kind gebeurd zijn. Staat er niets in het schriftje 
dan is het een “normale” dag voor uw kindje geweest zonder bijzonderheden. 
Ouders die regelmatig na 18.30 hun kindje komen ophalen krijgen hiervan een 
aantekening en er zal hiervoor het uurtarief 150 % in rekening gebracht worden.  
 
 
 
ARTIKEL 4. KOSTEN  
Kinderdagverblijf Bubamara is een particulier kinderdagverblijf. De kosten voor 
een particuliere plaats voor het KDV bedragen euro € 91,85 per dag. Dit is per 
uur € 8,35 (prijspeil 2020).  
Het basistarief voor de BSO bedraagt 7.86 per uur(prijspeil 2020) 
Voor maximale vergoeding van de belastingdienst voor 2020 bedraagt € 8.17 per 
uur voor het KDV en € 7,02 voor de BSO .(www.belastingdienst.nl)  
Voor een tweede kind wordt geen korting verkregen..  
Kinderdagverblijf Bubamara berekent geen inschrijfkosten.Voor de wenochtenden op 
het KDV wordt het normale uurtarief berekend, 8,35 eu per uur.    
 
 
 
 
In de  dagelijkse kosten zijn behalve luiers ook inbegrepen(KDV) : 
 

• 1x fruit/fruithap ,dit fruit is een keuze uit banaan, appel, peer, mandarijn  
meloen etc. voor peuters (ook koopt Bubamara regelmatig fruit van het 
seizoen ),voor fruithapjes wordt vooral appel, peer en banaan gemengd.  

 
• Vaak wordt tussendoor ook yoghurt gegeven en  2x limonade  

 
• Tussendoor geven wij limonade en een soepstengel/biscuitje/eierkoek aan de 

peuters (voor baby’s is dit naar behoefte (tot 1 jaar)  
 

• Na 1 jaar schenken wij frambozen-, grenadine- of sinaasappellimonade (tot 
1 jaar krijgen de kinderen diksap gemengd met water ) De limonade en 
diksap wordt minimaal gebruikt. Het geeft het water min of meer alleen 
een kleurtje  

 
• 2x gezond tussendoortje ,de tussendoortjes bij Bubamara bestaan uit 

biscuitjes, soepstengels, rijstewafels ,rozijntjes , worteltjes , 
komkommer,paprika.  Hieruit mogen de peuters kiezen.  

 
• Baby’s krijgen op een gegeven moment, als ze daaraan toe zijn, een 

broodkorst of een stukje soepstengel  
 

• 1x broodmaaltijd /ontbijtkoek/beschuitje/pannenkoek/broodjes/ krentenbol 
/eitje/croissantje. 

 
• De broodmaaltijd voor peuters bestaat uit minimaal 2 sneetjes brood (een 

derde naar behoefte). Dit is bruin brood. Het broodbeleg bestaat uit 
kalfssmeerleverworst, smeerkaas, appelstroop en jam. Ook wel kipfilet en 
kaas. Het beleid van Bubamara is eerst een boterham met hartig belegen  
dan een met zoet, waarin de kinderen zelf een keuze in hebben  
Voor de baby’s wordt de broodmaaltijd verzorgd op verzoek van de ouders.                           
Dit moeten de ouders zelf aangeven aan de groepsleidsters.                                              
In eerste instantie krijgen de baby’s brood zonder beleg. Later gaan we 
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over op kalfssmeerleverworst /smeerkaas op de boterham. Baby’s krijgen 
geen zoetigheid op de boterham.  
Uiteraard wordt er altijd rekening gehouden met speciale wensen zoals een 
allergie van een kindje voor bepaalde voedsel, vegetarisch e.d.  
Vaak verzinnen we een warm lunchgerecht  en maken we dit vooraf in de 
keuken . 

 
Speciale voeding zoals biologisch brood e.d. willen wij wel aan de kinderen 
geven, echter dit moet door de ouders zelf meegenomen worden en zal niet 
met de kostprijs voor kinderopvang verrekend worden.  

 
 
Betaling: De betaling geschiedt middels automatisch incasso rond de 21e van de 
maand voorafgaande aan de maand dat er opvang plaats vindt. De factuur wordt 
voor de 16e  van de maand verzonden per mail. U ontvangt dus geen factuur per 
post. Wij verzoeken u vriendelijk voldoende saldo op uw rekening te hebben , om 
afschrijving mogelijk te maken. Mocht het factuurbedrag niet geïncasseerd kunnen 
worden rond de 21e van de maand dan zullen wij bij elke volgende wekelijkse 
incassopoging(en) 15.- euro extra in rekening brengen. Blijft betaling 
achterwege dan vervalt het recht op een opvangplaats bij Bubamara en zal een 
incassobureau worden ingeschakeld.  
 
 
 
 
 
ARTIKEL 5. AANMELDING  
U kunt zich aanmelden door middel van het inschrijfformulier. (ouderlogin KDV 
/BSO )Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen(in verband 
met de GGD en de belastingdienst).  Vergeet u niet uw IBAN in te vullen anders 
kunnen wij geen SEPA incasso overeenkomst maken en kan er geen 
plaatsingscontract worden uitgedraaid. De datum waarop uw formulier bij ons 
binnen komt is de inschrijfdatum. U ontvangt na 1 week een bevestiging van 
ontvangst van het kinderdagverblijf met daarin vermeld het nummer van uw 
plaats op onze wachtlijst. Voor informatie over onze wachtlijst verzoekt Bubamara 
u zelf contact op te nemen met ons. Doen er zich tussentijds mutaties voor, dan 
verzoeken wij u dit per mail aan ons door te geven zodat wij deze kunnen 
invoeren in ons systeem.  
U kunt telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking met mw. Georgana 
of een van de leidsters van het kinderdagverblijf.  
 
ARTIKEL 6. OPZEGGING/BEEINDIGING  
De opvang wordt automatisch beëindigd als uw kind de 4-jarige leeftijd heeft 
bereikt(KDV) of als uw kind naar het voorgezet onderwijs gaat (BSO). Op het 
plaatsingscontract van het kinderdagverblijf staat de einddatum vermeld. Wilt u 
tussentijds de kinderopvang beëindigen dan moet u een opzegtermijn van 1 maand 
in acht nemen.  De opzegtermijn  voor een enkele dag is ook een maand .U dient 
schriftelijk te laten weten dat de opvang wordt beëindigd (gedateerd en 
ondertekend). Per email alleen opzeggen is niet voldoende.  
 
ARTIKEL 7. ANNULERING  
Annulering van het getekende contract bij plaatsing van uw kind bij ons 
kinderdagverblijf is mogelijk tot 1 maand voor de plaatsingsdatum. Annulering kan 
alleen schriftelijk geschieden. Voorbeeld: plaatsingsdatum is 1 mei dan kunt u het 
contract voor 1 april kosteloos annuleren. Na deze  maand brengt het 
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kinderdagverblijf u 1 maand opvang in rekening en wel voor de dagen die op het 
contract vermeld staan en waarvoor u het contract getekend heeft.  
 
ARTIKEL 8. INSPRAAK OUDERS  
NB:  
(Momenteel heeft Bubamara KDV/BSO geen oudercommissie. Bij minder dan 50 
kinderen is dit niet verplicht. Op het moment hebben wij minder dan 50 kinderen 
op Bubamara KDV/BSO.Bubamara zal in 2020 opnieuw kijken of er een 
mogelijkheid is om een oudercommissie te formeren. 
De ouders hebben te allen tijde inspraak bij Bubamara. De ouders hebben het 
recht zich over het Pedagogisch beleidsplan uit te spreken en te adviseren .Wij 
staan altijd open voor ideeën en/of verbeteringen die door ouders naar voren 
worden gebracht.  
Een keer per jaar,en op aanvraag,zijn er oudergesprekken die over het 
kinderdagverblijf en het kind gaan. Deze gesprekken duren een half uur. Hierin 
kunnen ouders hun eigen wensen ten aanzien van hun kind en Bubamara kenbaar 
maken. Ook kunnen er schriftjes bijgehouden worden voor onderlinge 
correspondentie tussen ouders en de leiding van het kinderdagverblijf.(KDV)Het is 
de bedoeling dat zowel de ouders zelf als de leidsters van Bubamara hierin 
schrijven. Juist voor de leidsters is het van belang dat ouders in het boekje 
schrijven hoe het thuis allemaal gaat zeker wat betreft de slaaptijden, het eten, 
of ze bij opa en oma geweest zijn en nog veel meer van dit soort zaken. Hierop 
kunnen de leidsters dan weer een stukje 'terugschrijven' en ook bijvoorbeeld 
rekening houden met het feit dat een kindje moe zou kunnen zijn na een 
“spannend” weekend. Elk kind heeft een eigen mentor en deze mentor houdt 
digitaal een verslag bij over zijn of haar kind en de voortgang van zaken.  
 
ARTIKEL 9. KLACHTEN  
Kinderdagverblijf Bubamara is vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij De Stichting  
Geschillencommissie . Het klachtenreglement is aanwezig en kunt u desgewenst 
inzien.  
Ouders die een klacht hebben kunnen zich te allen tijde rechtstreeks en zonder 
1tussenkomst van de houder, tot de klachtencommissie richten.  
Uiteraard staan wij zelf voor ook klachten open. Als u een klacht heeft, kunt u 
ook altijd contact opnemen (indien door u gewenst) met ons voor een persoonlijk 
gesprek ten behoeve van een goede oplossing.  
 
 
 
ARTIKEL 10. SLUITING KDV en BSO 
Kinderdagverblijf Bubamara  en Bubamara BSO is op normale feestdagen gesloten 
(Pasen, Pinksteren etc.).  
In lustrumjaren ook op 5 mei( Bevrijdingsdag) (2020) 
Bubamara  is gesloten in 2020  op: 
 
 

• Goede Vrijdag 10 april 
 

• Pasen maandag 13 april  
 

• Koningsdag maandag 27 april 
 

• Hemelvaart donderdag 21 mei 
  
                                                
1  
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• De vrijdag na Hemelvaart 22 mei 
 

• Pinksteren maandag 1 juni 
 
• Donderdag 24 december de dag voor Kerst om 16.00 uur 
 
• Eerste Kerstdag vrijdag 25 december. 
 
• De dag van het jaarlijkse personeelsuitstapje, datum volgt nog . 

 
• Oudjaarsdag  donderdag 31 december gesloten vanaf 16.00 uur 

 
• Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021 

 
Voor alle sluitingsdagen geldt dat er géén restitutie van de betaling plaatsvindt.  
Deze dagen kunnen niet worden geruild. 
In alle andere vakanties (schoolvakanties) is  Bubamara volgens de normale tijden 
geopend.  
Gaat u zelf met vakantie als Bubamara geopend is dan dient u gewoon de opvang 
van uw kind te voldoen .U kunt de dagen wel inhalen in de 
VAKANTIEPERIODE(daarmee worden de schoolvakanties bedoeld), mits er 
plaats genoeg is .U dient dit in verband met het roosteren van het personeel 
uiterlijk 2 weken van te voren aan te geven.Rond april hangen wij een formulier 
op waarop u uw (zomer)vakantie kenbaar kunt maken zodat wij hier rekening mee 
kunnen houden. Dit is handig i.v.m. de planning van de vakanties van de leidsters. 
Als u een dag wil ruilen dient u dit vooraf aan te geven . Dit kan alleen als de 
leidster kindratio dat toelaat . Achteraf een dag omruilen kan niet . 
U dient zich voor 9.00 's ochtends telefonisch af te melden .Als u later bent dan 
9.00 uur dient u  voor die tijd te bellen op de mobiele telefoon van Bubamara 
(06-23810810) Zo kan de leidster rekening houden met de andere kinderen en 
het programma beginnen .Het is dus niet de bedoeling om een sms te sturen of 
een whats'app bericht aan de leidster of aan Heleen Georgana,dit wordt niet 
altijd op tijd gelezen .Als u dagen wil ruilen dient u dit per mail te doen . In 
verband met het roosteren moet dit minimaal twee weken  van te voren worden 
doorgegeven zodat wij rekening kunnen houden met het inroosteren van de 
leidsters volgens de leidster/kindratio . 
RUILDAGEN 
Het is mogelijk om kosteloos een opvangdag te ruilen voor een andere dag binnen 
2 maanden mits de groepsgrootte en de leidster-kindratio dit toelaat. U kunt 
dagen waarop geen opvang nodig is afmelden en deze kunnen binnen 2 maanden 
ingezet worden op een ander moment, mits hier ruimte voor is op de groep. Een 
wisseldag kunt u inzetten wanneer u de oorspronkelijke dag wel wilt gebruiken 
als op de aangevraagde datum geen plek is. 
Feestdagen waarop het kinderdagverblijf gesloten is kunnen niet worden geruild. 
Ruildagen dienen vooraf te worden aangevraagd via de mail,info@bubamara.nl, en 
kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. 
Het is niet toegestaan dagen verder dan 2 maanden door te ruilen door steeds de 
aangevraagde dag af te melden en verder vooruit te plannen. Bij het goedkeuren 
van een ruildag wordt altijd gekeken naar de oorspronkelijke datum van de 
afgemelde dag. Daarnaast is het ook niet toegestaan afgemelde dagen te ruilen 
naar een dag die volgens contract al gereserveerd staat en die dag vervolgens 
weer af te melden en door te ruilen naar de toekomst. 
Voorbeeld 1: je meldt een dag af op 1 april en ruilt deze naar 30 mei. Het is 
niet toegestaan 30 mei vervolgens af te melden en door te ruilen na 1 juni 
aangezien dat langer dan 2 maanden na de oorspronkelijk afgemelde dag is. 
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Voorbeeld 2: je meldt je dag af op 1 april en op 30 mei heb je ook een dag 
gereserveerd staan volgens contract. Het is niet toegestaan 1 april te ruilen naar 
30 mei en de oorspronkelijke reservering van 30 mei af te melden om verder in 
te toekomst door te ruilen. 
Extra dagen kunnen ook worden afgenomen mits de groepsgrootte en de leidster-
kindratio dit toelaat. Extra dagen kunnen via de mail worden aangevraagd. Voor 
deze dagen wordt het reguliere uurtarief gerekend. Deze worden achteraf 
gefactureerd. 
 
 
 
 
 BUBAMARA  BSO VAKANTIE EN STUDIEDAGEN 
Tijdens schoolvakanties en studiedagen biedt Bubamara BSO  de mogelijkheid uw 
kindje op te vangen .U dient dit op tijd aan te vragen. Studiedagen en extra 
vakantie opvang kunt u per mail aanvragen. Dit dient minimaal 2 weken van te 
voren worden aangevraagd, maar liefst eerder. Studiedagen (van school) kunnen 
niet verrekend worden met openstaande vakantiedagen maar worden apart 
gefactureerd. 
Informatie hierover kunt u terugvinden in de :TARIEVEN KDV/ BSO , of mailen 
naar info@bubamara.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 11. ALGEMENE ZAKEN  
 
1. U dient adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummers en huisarts direct per 
mail  door te geven.  
 
2. Zorgt u ervoor dat Bubamara GEEN VOICEMAIL aan de telefoon krijgt i.v.m. 
spoedgevallen, of dat u direct terugbelt. 
 
3. Wijzigingen in het voedingspatroon of slaappatroon  van uw kind verzoeken wij 
u ook door te geven aan de leidsters.  
U bent verplicht een kopie van het vaccinatiebewijs in te leveren.(dit volgens de 
richtlijn GGD).  
 
4. Bubamara stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken/diefstal van persoonlijke 
eigendommen.  
 
5. Wij vragen u geen eigen speelgoed mee te nemen naar het kinderdagverblijf 
met uitzondering van bijvoorbeeld een gemerkte knuffel. Het meenemen van eigen 
speelgoed is op eigen risico .  
 
6. Er mag géén speelgoed uit kasten van het kinderdagverblijf gepakt worden 
door ouders. Vraagt u dit even aan een van de leidsters.  
 
7. Kinderen mogen pantoffeltjes /sokken aan in het kinderdagverblijf. Schoenen 
kunnen op de mat of in het mandje gezet worden.  
 



 

Kinderdagverblijf Bubamara 2020 algemene informatie                             9 

8. Jassen horen aan de kapstok .       
 
9. Maxicosi`s moeten gemerkt worden en moeten buiten het lokaal worden 
neergezet   
 
10. U wordt verzocht namen te zetten in op flesjes, melkpoederbusjes, jassen, 
schoenen, pantoffels, tassen met watervaste of ingenaaide/gestreken stickers. 
 
11. Het aanvragen van een extra dag is altijd mogelijk , hier geldt ook hoe 
eerder u het doet hoe meer kans u heeft dat wij dit verzoek kunnen inwilligen. 
 
12. Als uw kind ziek is, belt u ons dan even voor 09.00 uur om te zeggen dat 
het die dag niet komt.  
 
13. Gaat u bij besmettelijke ziektes altijd naar de huisarts voordat u uw kindje 
bij Bubamara brengt . 
 
14. Kijkt u regelmatig op het mededelingenbord van Bubamara en leest u vooral 
de elektronische post/ inbox.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 12. WAAR KUNT U TERECHT  
 
Kinderdagverblijf Bubamara  
 
Directrice:  Mw. H.W Georgana  
Wachtlijstinformatie idem 
 
Adres :                       Bubamara KDV/BSO: Prinses Christinastraat 4 
Woonplaats:         3615 AG Westbroek  
Mob: KDV/BSO            06-23810810 
Mob: H.W Georgana     06-41762539 
 
                       
 
WWW.BUBAMARA.NL 
E-mail info@bubamara.nl  
Voor spoedgevallen kunt u Bubamara bellen, de groepsleidsters kunnen Mw. H.W 
Georgana  (06-41762539)bereiken.  
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ARTIKEL 13. DOELSTELLING KINDERDAGVERBLIJF Bubamara  
Wat wij met Kinderdagverblijf Bubamara beogen is kinderen begeleiden en 
verzorgen in een pedagogisch verantwoorde omgeving, waarbij individuele aandacht 
voor elk kind voorop staat.  
In onze omgeving krijgen de kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen; zij 
leren spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en volwassenen en dieren , 
waarbij hun groei tot zelfstandigheid gestimuleerd wordt.  
Bij Bubamara staan een kwalitatief goede zorg voor kinderen en het creëren van 
een veilige en vertrouwde omgeving voorop. Wij streven ernaar een zo goed 
mogelijk contact met de ouders te hebben om de begeleiding van de kinderen 
zoveel mogelijk te laten aansluiten op de diverse thuissituaties en proberen dit 
door dagelijks overleg met te ouders af te stemmen . 
Kinderdagverblijf Bubamara is ingesteld op de verzorging van baby’s, dreumesen 
en peuters. Het meubilair is afgestemd op de kinderen, waarbij ergonomische 
aspecten voor de leidsters ook niet uit het oog worden verloren. Er is voldoende 
gevarieerd speelgoed. Voor de kinderen die nog een middagslaapje doen, is er een 
aparte dubbele slaapkamer. Voor de peuters zijn er matrasjes waar ze `s middags 
op gaan rusten. Voor kinderen tot anderhalf jaar zijn er 8 goedgekeurde bedjes. 
De sfeer in het kinderdagverblijf is huiselijk, gezellig en vertrouwd.  
Bij Bubamara hanteren wij een Pedagogisch Beleidsplan. U kunt dit, als u dat 
wilt, bij Bubamara inzien. Het Pedagogisch Beleidsplan staat (per 01-09-2019) ook 
op de site www.bubamara.nl ( momenteel onder constructie) 
Bubamara zal naar eer en geweten dit Pedagogisch Beleidsplan opvolgen. Tevens is 
er bij Bubamara een Risico Inventarisatie & Evaluatie aanwezig volgens de normen 
van het gezondheidsmanagement en veiligheidsmanagement.  
Ons hygiëne-, veiligheids-, privacy-, en ziektebeleid kunt u inzien en staat vermeld 
in ons kwaliteitshandboek. Op verzoek sturen wij u deze protocollen graag alleen 
elektronisch toe  
Kinderdagverblijf Bubamara staat bij de Gemeente  De Bilt geregistreerd als 
kinderopvang en bso. Op deze site www.debilt.nl ,kunt u - indien gewenst - het 
inspectierapport inzien waarop ons kinderdagverblijf jaarlijks getoetst wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 14. HET KINDERDAGVERBLIJF  
Kinderdagverblijf Bubamara is een klein kinderdagverblijf wat gevestigd is in een 
lokaal op basisschool't Kompas te Westbroek. Er is een omheinde speelplak voor 
de kinderen van 0-4 jaar. Er is ook een grote omheinde speelplaats met een 
voetbalkooi en een groot klimrek en speelheuvel .Hier kunnen de kinderen van de 
BSO spelen en de kleinere kinderen onder begeleiding van de leidsters. Bubamara 
heeft een verticale groep een groep van 0 tot 4 jaar met maximaal 16 kinderen 
verdeeld op een oppervlakte van 60 m2. 
Daarnaast kan er na 14.00 uur gebruik worden gemaakt van de ruimte in de hal. 
De  KDV groep zal plaats bieden aan 16 kinderen en hele dagen opvang  van 11 
uur en halve dagen opvang  van 5,5 uur gaan aanbieden. 



 

Kinderdagverblijf Bubamara 2020 algemene informatie                             11 

Om de rust op de groep te waarborgen zullen de halve dagdelen parallel gaan 
lopen met de schooltijden. Dat wil zeggen vanaf 8.30 tot 14.00 uur.. Eerder 
brengen is mogelijk, dan is een dagdeel 6,5 uur, vanaf 7.30 tot 14.00 uur. Eerder 
ophalen is niet wenselijk omdat het op de groep tussen 13.00 uur en 14.00 uur 
dan te onrustig wordt en er nog activiteiten worden afgerond. Om 14.00 uur gaat 
de school uit en zijn de deuren geopend. 
De BSO groep biedt plaats aan 10 kinderen. De kinderen van de BSO worden om 
14.00 uur uit de klas gehaald door een leidster en in eerste instantie op de groep 
van het KDV opgevangen. 
De BSO wordt bij een gering aantal kinderen samengevoegd met het KDV  als 
combigroep.Momenteel is er wegens het geringe aantal BSO kinderen een 
combigroep KDV/BSO. 
Als het aantal kinderen op de BSO groeit hebben we een aparte groep voor de 
BSO en gebruiken we de aula om de BSO kinderen op te vangen.  
 
 
De kleinschaligheid van het kinderdagverblijf komt de kwaliteit en persoonlijkheid 
ten goede. Er is zeer direct contact met de ouders. Het kinderdagverblijf kan heel 
flexibel zijn. De ouders, kinderen en leidsters kennen elkaar allemaal persoonlijk . 
Kinderdagverblijf Bubamara is opgericht en voortgekomen uit de gastouderopvang 
die op de boerderij in 2008 gestart is. Op 26-11-2009 heeft de gemeente haar 
vergunning verleend tot het starten van een kinderdagverblijf.   
Wij streven er naar  een volwaardig particulier kinderdagverblijf te worden met 
de huiselijke uitstraling van een groot gastoudergezin, gevestigd  op een unieke 
locatie! 
Professioneel, kleinschalig, kwalitatief uitstekend, én met alle benodigde 
vergunningen en registratie bij de Gemeente  De Bilt is Bubamara een heel veilige 
“thuishaven” voor de kinderen.  
 
BSO BUBAMARA 
Bubamara BSO is opgericht in augustus 2017 en biedt opvang aan op de 
basisschool 'Het Kompas ' op de Prinses Christinastraat 4 , 3615 AG te Westbroek 
. 
Bubamara BSO is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot de leeftijd dat zij naar 
het voortgezet onderwijs gaan. In de aula van de school is een ruimte ingericht 
waar de kinderen van de basisschool opgevangen kunnen worden op de 
aangevraagde tijden . Bubamara BSO zet haar bekende en gekwalificeerde 
leidsters in . 
De overdracht van de kinderen vindt plaats op school in de aula. 
De basisschool Het Kompas beschikt over een grote buitenspeelplaats  en een 
moestuin . Er zullen verschillende activiteiten opgezet worden voor de kinderen 
van de BSO. In de vakantie wordt er een apart programma samengesteld.  
Bubamara BSO zorgt voor eten en drinken na schooltijd . Avondeten wordt thuis 
gegeten.( in overleg zijn er andere mogelijkheden) 
 
ARTIKEL 15. WENPERIODE  KDV 
De wenperiode is voor ouders én kinderen en is bedoeld om een zo soepel 
mogelijke overgang van huis naar Bubamara te bespoedigen.  
In overleg met de ouders en de leidsters worden over de wenperiode afspraken 
gemaakt. Voor peuters kan een wenperiode heel belangrijk zijn. De wenperiode is 
per kind verschillend. De een doet meteen mee met de activiteiten bij Bubamara, 
de ander heeft daadwerkelijk een maand nodig om echt te wennen. Bij Bubamara 
geldt een wenperiode van 2 ochtenden voorafgaand aan de plaatsingsdatum zowel 
voor een baby als voor een peuter. Als uw kind voor de eerste keer naar 
Bubamara komt dan is het noodzakelijk dat een van de ouders de gehele dag te 
bereiken is. De leidsters hechten, zeker in het begin, veel belang aan een goed 
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contact met de ouders van een nieuw kindje. Het  is erg belangrijk voor de 
leidsters dat de ouders een soort van “gebruiksaanwijzing” opschrijven over hun 
kindje. Dan hebben we het over slaapgewoontes, eetgewoontes en andere zaken die 
van belang zijn voor de leidsters.  
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 16. LEEFTIJDEN KDV 
Kinderdagverblijf Bubamara heeft één verticale groep in de leeftijd van 0 – 4 
jaar .U kunt uw kindje  brengen vanaf dat het 12 weken oud is. Op 4-jarige 
leeftijd volgt een natuurlijke afvloeiing naar de basisschool. Bubamara probeert 
de opbouw van de leeftijden in de groep zoveel mogelijk af te stemmen op het 
aantal kinderen. Echter eens in de 4 jaar is er een babyboom. Kinderen van 4 
jaar worden vervangen door baby’s. Dan kan het voorkomen dat er op de groep 
iets meer baby’s zijn in vergelijking met peuters. Dit kan ook voorkomen als er 
veel kinderen van 2 of 3 jaar tegelijk gaan verhuizen. Deze plaatsen worden 
opgevuld via de wachtlijst en op de wachtlijst staan meestal baby’s. Tevens komt 
het voor dat er veel zwangere moeders zijn bij die ook Bubamara heel graag hun 
tweede kindje bij Bubamara geplaatst willen hebben en die hebben altijd 
voorrang op andere kinderen van de wachtlijst.  
Bubamara houdt altijd rekening met de opbouw van de leeftijden in de groep. 
 
ARTIKEL 17. WACHTTIJD  
Het is voor het kinderdagverblijf/bso moeilijk aan te geven wanneer een kind aan 
de beurt is voor plaatsing. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u op 
onze wachtlijst geplaatst en krijgt u een wachtlijstnummer.  
Tweede kinderen hebben altijd voorrang bij Bubamara.  Bubamara houdt u zoveel 
mogelijk op de hoogte van de wachttijd. Bent u flexibel in de voorkeursdagen kan 
dit plaatsing vergemakkelijken. Ook bepaalde combinaties van dagen kan plaatsing 
bespoedigen. Het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld voor 2 dagen bij   Bubamara 
op de wachtlijst staat. Als er bij Bubamara 1 dag beschikbaar is dan wordt u 
wel gebeld met de vraag of u toch deze dag uw kindje wilt plaatsen. Voor de 2e 
dag wordt u dan op de wachtlijst “geplaatste ouders” gezet. Uiteraard gaat deze 
wachtlijst voor de reguliere wachtlijst.  
 
ARTIKEL 18. FLEXIBILITEIT KDV  
Door de kleinschaligheid van het kinderdagverblijf is het mogelijk flexibel te zijn.  
Openingstijden: de openingstijden zijn van 07.30 tot 18.30 . Als u uw kindje 
eerder wil brengen of later wil ophalen kan dit alleen in incidentele gevallen. 
Halve dagen:Als er plaats is kunt u een halve dag afnemen . U kunt een 
ochtend (07.30/8.30-14.00) afnemen . Het tarief hiervoor begint bij 8.71 euro. 
Extra dagen: U kunt altijd extra dagen aanvragen (zie artikel 11, lid 13) bij 
ons kinderdagverblijf. In de vakantieperiode zal dit makkelijker gaan dan in de 
winterperiode. De kosten zijn gelijk aan de opvang voor een normale dag. U kunt 
indien er plaats is en de samenstelling van de groep het toelaat ook ruildagen 
aanvragen. 
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ARTIKEL 19. DAGPROGRAMMA zeer beknopt                                                              
. 
 
7.30 – 
9.00 

Brengen van de kinderen,overdracht. 

7.30-9.00 Kinderen spelen aan de tafel, mogen puzzelen,of een boekje lezen. 
7.30-9.30 Baby’s/kleintjes krijgen een fruithapje en de baby’s gaan vervolgens 

naar bed afhankelijk van het schema. 
9.00 Kinderen eten fruit  en limonade met de leidster aan tafel en hebben 

een kringgesprek met de leidster(s). Tevens wordt het werk verdeeld 
en de activiteiten voor die dag verzonnen . Verschonen/WC 

09.00-
11.00 

Met zijn allen binnen spelen of in de speeltuin,.Kinderen mogen vrij 
spelen. Of er vindt een activiteit plaats. Vervolgens ruimen we op 
samen  met de kinderen.  

11.00-
11.30 

Half uurtje  binnen spelen (bij slecht weer), jassen uit bij lekker 
weer (een leidster blijft bij de slapende kindjes). 

10.30-
11.30 

Tussendoortje eten binnen of op het terras. De baby’s krijgen de 
fles. 

11.00 Verschonen, plassen & WC, en handen wassen. 
11.30-
13.00 

De kleine kinderen krijgen brood en melk en worden aansluitend naar 
bed gebracht. 

12.00-
13.00 

De grote kinderen gaan brood eten, en aansluitend naar bed. 

13.00-
15.00 

Lekker slapen (afhankelijk van de behoefte) of binnen / buiten 
spelen. 

15.00-
17.00 

Samen thee drinken en tussendoortje eten / limonade  drinken, 
baby’s krijgen de fles. Buiten spelen. 

16.00-
18.30 

 Buitenspelen bij goed weer en activiteit , of binnen activiteit bij 
slecht weer Ophaaltijd/overdracht. 

 
 
Van bovenstaand programma kan iets afgeweken worden door bijvoorbeeld de 
weersomstandigheden of om andere organisatorische redenen, denk maar aan 
speciale dagen als Moederdag en Koningsdag. Verder hebben sommige kindjes meer 
slaap nodig dan andere kindjes en er wordt rekening gehouden met de 
verschillende slaapritmes. Ook wordt er rekening gehouden met het voedingsschema 
van de verschillende baby’s , maar wel zoveel mogelijk binnen het schema van 
Bubamara. Daardoor eten of slapen kinderen soms op andere tijden . Wel proberen 
we het schema aan te houden . 



 

Kinderdagverblijf Bubamara 2020 algemene informatie                             14 

Kinderen vanaf 2 tot 3 jaar krijgen bij Bubamara speelgoed en educatief 
materiaal aangeboden dat voorafgaat aan de basisschool. Zo hebben wij puzzels 
voor alle leeftijden, verf, spelletjes, muziek/dans  en lezen wij voor en doen wij 
kringspelletjes.  
Kinderen die 3 of meer dagen bij Bubamara opgevangen worden zullen elke dag 
een ander aanbod krijgen bij Bubamara wat betreft de activiteiten zodat de 
dagen er niet steeds hetzelfde uitzien.  
 
ARTIKEL 20. DE LEIDSTERS/DE GROEP  
Bubamara heeft 1 groep met  maximaal 16 kinderen waaronder peuters en baby’s. 
Bij Kinderdagverblijf Bubamara zijn 3 gediplomeerde groepsleidsters in  vaste 
dienst . 
Deze leidsters hebben een variabel tijdenrooster en zijn 3 dagen per week op de 
groep aanwezig. Er is voor uw kind geen onrust door wisseling van leidsters. De 
leidsters zijn constant bij de groep. Uw kind zal elke dag een vertrouwd gezicht 
tegenkomen.  
 
ARTIKEL 21. AKTIVITEITEN  
Er worden bij Bubamara verschillende activiteiten met de kinderen gedaan. Enkele 
voorbeelden zijn: puzzelen, verven, kleuren, koken, liedjes zingen, verhaaltjes 
voorlezen, naar buiten gaan, met zand/water spelen, boerderijdiertjes verzorgen, 
fruit plukken, schapen en koeien kijken enz.  
Wij houden rekening met de ontwikkeling van uw kind. Bubamara heeft veel 
materiaal in huis, geschikt voor verschillende leeftijden. De buitenruimte heeft 
enorm veel speelmogelijkheden en de omheinde speelplaats in de boomgaard 
voldoet aan de veiligheidseisen. Er wordt alleen buiten gespeeld onder toezicht van 
de leidsters en de groepshulpen. Een kind van 3 jaar zal bij ons zeker bezig zijn 
met kleine voorbereidingen voor de basisschool. Ook zindelijkheidstraining (in 
overleg met de ouders) is bij ons belangrijk ! 
 
 
ARTIKEL 22. ZIEKTE KDV EN BSO 
Kinderdagverblijf Bubamara hanteert bij ziekte van uw kind de richtlijnen die 
opgelegd zijn door de GGD, afdeling infectieziekten te Utrecht.  
Als uw kind ziek is, dan belt een van de leidsters een ouder met het verzoek om 
het kind op te komen halen. De grens van koorts ligt bij Bubamara op 38,5 
graden.  
Als uw kind ziek is of anderszins afwezig volgt géén restitutie van de betaling. 
Voor afwezigheid door ziekte kan geen ruildag aangevraagd worden.   
U bent verplicht Bubamara mee te delen of uw kind voor bepaalde zaken 
allergisch is.   
Tevens bent u verplicht, als er bij uw kind een besmettelijke (kinder)ziekte wordt 
geconstateerd, dit te melden aan ons.  
Als uw kind ’s ochtends niet in orde is brengt u het dan niet naar Bubamara. U 
kunt er namelijk vanuit gaan dat wij u later op de dag bellen om u te vragen 
uw kindje te komen halen. Als uw kindje een vaccinatie heeft gehad verzoeken 
wij u dit door te geven aan de leidsters. Deze kunnen dan uw kindje extra in de 
gaten houden. Het is niet altijd dat een kindje hiervan ziek wordt maar dit kan 
pas tot uiting komen na een week a 10 dagen.  
Alle leidsters bij Bubamara hebben een (kinder) EHBO-diploma. Tevens hebben drie 
gediplomeerde leidsters een diploma BedrijfsHulpVerlening. Bij kleine ongelukjes, 
zoals gat in het hoofd of een tand door de lip zullen wij uiteraard zelf meteen 
handelen. Tevens zullen wij direct een van de ouders berichten, zodat u uw kind 
onmiddellijk kunt komen ophalen als u dat wilt. Bent u echt niet te bereiken, dan 
bellen wij de noodnummers die u hebt opgegeven op de plaatsingsovereenkomst. 
Deze mensen stellen wij op de hoogte van de reden van ons bellen en mogen 
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eventueel beslissen wat er met uw kind moet gebeuren. Zorg er alstublieft voor 
dat als u ver weg zit door uw werk er wel een noodpersoon is die uw kindje kan 
ophalen ! 
Wij verzoeken u het ons te melden als uw kind ziek is (geweest) zodat wij hier 
rekening mee kunnen houden.  
In principe is het voor ons niet toegestaan medicijnen te vertrekken aan uw kind 
in verband met de wet BIG. Wilt u dat wij toch medicijnen verstrekken aan uw 
kind dan is dit alleen mogelijk door invulling van een formulier waarop u 
verklaart dat de aansprakelijkheid van Bubamara en haar leidsters uitgesloten is.  
Het ziektebeleid van ons kinderdagverblijf staat beschreven in ons 
kwaliteitshandboek. U kunt dit inzien.  
 
 
 
 
 
ARTIKEL 23. WAT NEMEN WE MEE/NIET MEE NAAR HET 
KINDERDAGVERBLIJF  
 
Wel meenemen  
Melkpoeder voor de baby (in gestickerde geportioneerde plastic bewaardoosjes)  
Fles voor melk/pap, met passende spenen, gestickerd (in mandje laten) 
Drinkfles gestickerd 
Fopspeen gestickerd 
Pyjama gemerkt 
Extra kleren (romper, ondergoed, broek, shirt, trui)  
Slaapzak, aangepast aan het seizoen(winterslaapzak met mouwen van dikke stof, 
zomerslaapzak zonder mouwen, gemerkt) 
Knuffel/doekje ,gemerkt. 
Schriftje 
Zonnebrandcrème (per kindje verschillend)  
Bij mooi weer graag ook zwemluiers/broekje/zomerpetje  
Bij slecht weer regenkleding en laarsjes 
 
Niet meenemen  
Tuitbekers 
Spuugdoekjes/slabbetjes  
Speelgoed 
Zalf (mits het hele speciale is)  
Oliedoekjes  
Enz.  
Deze artikelen zijn in voldoende mate aanwezig.  
 
ARTIKEL 24. UITSTAPJE KDV 
Bubamara organiseert elk jaar een uitstapje met de ouders én de kinderen. Dit 
uitstapje wordt gehouden als er 15 of meer aanmeldingen vanuit de ouders komt.   
De kosten voor dit uitstapje zijn per jaar verschillend. Dit geldt voor de 
deelnemende ouders..De kosten voor de kinderen komen altijd voor rekening van 
Bubamara.  
 
ARTIKEL 25. VERJAARDAGEN  
Uiteraard worden de verjaardagen van de kinderen bij Bubamara groots gevierd. 
Wij hebben een speciale verjaardagsstoel en muziekinstrumenten. Wij maken voor 
de kinderen vanaf ongeveer 1 jaar een verjaardagsmuts en zij mogen dan uit de 
hele spannende verjaardag doos een cadeautje uitzoeken. Wij vragen u zo min 
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mogelijk snoep als traktatie uit te delen. Voor uitdeeladviezen kunt u terecht bij 
de leidsters van het kinderdagverblijf.  
 
ARTIKEL  26 ONTHEFFING 

Ontheffing spitsafsluiting Westbroek 

Voor sommige mensen is het handig om een ontheffing aan te vragen 
.Onderstaand artikel komt van de website van de gemeente De Bilt . 
Verloopt binnenkort uw ontheffing voor de spitsafsluiting Westbroek? 
Vraag dan tijdig een nieuwe ontheffing aan. Hiermee voorkomt u bij 
controle een boete. 
 
U kunt een nieuwe ontheffing aanvragen door de volgende gegevens te mailen aan 
info@debilt.nl: 

 Ontheffing aanvragen 

• Naam (incl. voorletters) 
• Geslacht 
• Adresgegevens (straat, postcode, plaats) 
• Reden ontheffing (bijv. inwoner Westbroek) 
• Kenteken auto Geef als onderwerp van de e-mail ‘ontheffing spitsafsluiting’ op. 
U kunt uw gegevens ook per post zenden. Dit kan naar: 

-    Gemeente De Bilt, t.a.v. afdeling verkeer, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven 

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u de ontheffing binnen 2 weken per post. 
Houdt tot het ontvangen van de nieuwe ontheffing, nog wel de oude in uw bezit. 
Aan het aanvragen van de ontheffing zijn geen kosten verbonden. 

Ontheffing op kenteken 
Aangezien de  ontheffing alleen op kenteken aangevraagd kan  worden, verzoeken 
wij u om dit nu al te doen. Als u binnen uw huishouden meerdere voertuigen 
gebruikt, dan moet u meerdere ontheffingen aanvragen. 

 

Spitsafsluiting 
Om sluipverkeer, vanaf de A27 en de rondweg Utrecht, in Westbroek tegen te gaan 
is in 2007 besloten om de route tussen de N417 en Westbroek in de spits af te 
sluiten voor verkeer dat geen bestemming in Westbroek heeft. Deze afsluiting 
geldt in de ochtendspits (6:00 – 9:00) in de richting van Westbroek en in de 
avondspits (16:00 – 18:00) in de richting van Maartensdijk. 

Als u wel een bestemming in Westbroek heeft, kunt u door het aanvragen van een 
ontheffing vrijstelling krijgen voor de geldende afsluiting.    

• Gepubliceerd op 03-02-2019. 



 

Kinderdagverblijf Bubamara 2020 algemene informatie                             17 

Heeft u over de algemene voorwaarden en informatie vragen dan kunt u contact 
opnemen met mevr. H.W Georgana  of een van de groepsleidsters.  
KDV:06-23810810 
06-41562539(H.W Georgana) 
info@bubamara.nl 
 
Uitgave januari  2020 
 
 


