
 

 

 
 
 
 
 
Dagschema Leeftijden vanaf 1-4jaar 
 
 

Dit schema is alleen van toepassing op de kinderen die al met het groepje mee 
kunnen doen. Bij alle baby’s tot ca. 1 jaar hanteer ik hun persoonlijke dagschema 
dat met de ouders is afgesproken. 

 
  
7.00 tot 9.30 uur brengtijd van de kinderen. Vervolgens is er binnen tijd voor vrij 
spelen. Daarna in de kring zitten en een verhaaltje lezen ( volgens het thema ) / 
liedjes zingen. 
  
9.30 tot 10.00 uur gezamenlijk Fruit: de kinderen krijgen 2 soorten fruit. 
Ze krijgen sap of water te drinken. Natuurlijk blijf ik rekening houden met 
persoonlijke wensen omtrent het eten. 
  
10.00 uur verschoon en wc / potjesronde 
  
Ca.10.15 uur . Na het verschonen bied ik de kinderen een gerichte activiteit aan die 
aansluit bij hun leeftijd en die hun ontwikkeling stimuleert. Per thema worden de 
educatieve activiteiten op het mededelingenbord bekend gemaakt. 
  
 Vervolgens is er tijd voor vrij spelen binnen / buiten. 
  
11.15 uur verschoon en wc / potjesronde. 
  
 
 
 
 



11.30 – 12.00 uur gaan we lunchen; dit is een broodmaaltijd. Ze krijgen melk of 
yoghurt te drinken. 
  
Na de lunch worden alle kinderen verschoond die ’s middags nog slapen; ze gaan een 
middagdutje doen. De kinderen die niet meer slapen mogen op de mat doezelen of vrij 
spelen binnen/ buiten. 

Na het slapen worden alle kinderen verschoond / gaan naar de wc of op het potje. 

 Ca. 15.00 uur / na het slapen; eten we gezamenlijk een tussendoortje ( cracker / 
soepstengel / rijstwafel of maisboogies ) en krijgen de kinderen sap of water te 
drinken. 

  
Daarna bied ik de kinderen kleine activiteiten aan en mogen ze vrij spelen binnen 
/buiten. 
  
16.30 uur grote verschoon en wc / potjesronde 
  
17.00 uur bied ik alle kinderen een soepstengel / rijstwafel aan en krijgen ze sap of 
water te drinken. Die kinderen die wel een warme maaltijd eten bied ik warm eten 
aan. 
 
Ca. 17.30 uur / Ophaaltijd van de kinderen ( persoonlijke halentijd die met de ouders 
is  afgesproken ). 
 
 

Natuurlijk worden de kinderen indien nodig ook tussendoor verschoond en bied ik naar 
wens drinken of een tussendoortje ( cracker / soepstengel) aan. 

  
Om de rust in de groep en tijdens het eten te bewaren, verzoek ik geen kinderen tijdens 
de eetmomenten van 9.30 – 10.00 uur en van 11.30 – 12.00 uur te brengen, of op te halen ; 
Uiteraard kunt u de rest van de dag naar wens de kinderen brengen, halen of bezoeken 
dit verzoek ik u via mail of telefonisch door te geven een dag van te voren. 
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