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Villa Vrolijk! Meer dan opvang alleen! 

Welkom bij Villa Vrolijk! Voor u ligt de 

informatiebrochure. In deze brochure wordt 

duidelijk hoe mijn organisatie werkt. Mocht u 

nog vragen hebben, dan kunt u die natuurlijk 

altijd aan mij stellen. Veel leesplezier en graag 

tot ziens bij Kinderopvang Villa Vrolijk!  

 

 

 

Manuela van 

Tiggele  

 

 
Noordpoort 8 

4695 BX St Maartensdijk 

T: 0166-851212 

@: info@villavrolijksintmaartensdijk.nl 

internetsite: www.villavrolijksintmaartensdijk.nl 

 



 

Villa Vrolijk! Meer dan opvang alleen! 

 

Inhoudsopgave 

• De visie van Villa Vrolijk 

• Dit biedt Villa Vrolijk 

• Openingstijden van Villa Vrolijk 

• Kosten van Villa Vrolijk 

• Villa Vrolijk praktisch  

-GGD 

-foto’s  

-gegevensuitwisseling  

-stamgroepen samenvoegen 

• Oudercommissie 

• Klachtenregeling 

• Bitcare 

• Tot slot 
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Onze Visie 

Wij zetten onze visie graag voor u uiteen aan de 

hand van onze 5 kernwoorden: Veiligheid, 

Leergierig, Flexibel, Liefdevol en Speels.  

Veiligheid 

Wij weten met onze jarenlange ervaring als geen 

ander dat het belangrijk is een betrouwbaar adres 

voor kinderopvang te zijn. Voor u als ouders, maar 

meer nog voor uw kind(eren). De opvang moet een 

plaats zijn waar ze zich veilig en geborgen voelen. 

Wij zullen er alles aan doen uw kind die plaats te 

bieden. De kleinschaligheid van onze opvang is 

daarin een belangrijke factor!  

 

Leergierig 

Elk kind is leergierig op zijn of haar eigen manier. Die 

leergierigheid willen wij stimuleren. Samen met uw 

kind zullen we op een speelse manier op 

ontdekkingstocht gaan, in onze gesprekjes, 

materialen en natuurlijk vooral de onderwerpen die 

het kind zelf aandraagt.  

 

Flexibel 

Onze opvang is flexibel. Dat houdt in dat wij graag 

met u als ouders meedenken over de mate waarin 

u opvang nodig hebt. We betrekken u daarnaast 

graag bij alles wat plaatsvindt binnen onze opvang 

door middel van onder andere onze Bitcare app. 
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Liefdevol 

Elk kind is uniek. Door onze ruime ervaring weten wij 

hoe belangrijk het is uw kind goed te leren kennen 

en zo liefdevolle opvang te bieden. De liefde voor 

dit vak en de kinderen is onze drijfveer. 

 

Speels 

Spelen is ontzettend belangrijk voor een kind. Spel 

draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Plezier 

staat hoog in ons vaandel. U kunt van ons 

verwachten dat we uw kind een fijne, plezierige 

omgeving willen bieden!  
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Dit biedt Villa Vrolijk 

Dagopvang 

Dagopvang voor kinderen vanaf de leeftijd van 10 

weken. Openingstijden zijn van 7:00- 18:00. 

Op aanvraag gaan wij om 6:30 uur open en om 

18:30 uur dicht. 

Villa Vrolijk dagopvang staat voor: 

• Bitcare. Zie voor meer informatie het onderdeel  

Bitcare in deze brochure. 

• Gezond eten.  

 -Wij maken gebruik van verschillende soorten  

  groenten en fruit.  

 -Het ontbijt is inclusief tot 8:30 uur. 

 -groente- en fruitpotjes voor kinderen 

  tot 1 jaar. 

• Babyvoeding. Flesvoeding van de bekende 

merken Nutrilon en Hero (tot 1 jaar), inclusief een 

fles van Avent/Difrax. 

• Verzorging.  

-Luiers en billendoekjes 

-Babyzalf: keuze uit Sudocréme en Bepanthen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Villa Vrolijk! Meer dan opvang alleen! 

Buitenschoolse opvang 

We bieden buitenschoolse opvang voor kinderen 

van 4 tot 12 jaar. Ook voor de buitenschoolse 

opvang geldt: op aanvraag gaan onze deuren om 

6:30 uur open en om 18:30 uur dicht. 

Villa Vrolijk buitenschoolse opvang staat voor: 

 Gezond eten. Ontbijt is inbegrepen. 

 Bus vervoer. Tegen een lichte vergoeding 

vervoeren wij kinderen die naar school gaan 

in Scherpenisse, Poortvliet, ST- Annaland 

 Activiteiten. Binnen onze BSO bieden wij de 

kinderen naast themagerichte activiteiten en 

uitjes ook een ruime keuze aan spelvormen.  

Flexibele opvang 

Flexibele opvang is mogelijk in de dagopvang voor 

kinderen vanaf de leeftijd van 0 t/m 4 jaar.  

In de buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 

de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  

Flexibele opvang is op aanvraag.  

Belangrijk: Bij flexibele opvang kunnen wij niet altijd 

garanderen dat er voldoende plaats is. Als u uw 

kind af wilt melden is het noodzakelijk dit minimaal 

24 uur van te voren te doen (of vrijdag voor 

maandag).   
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De openingstijden van Villa Vrolijk 

Wij zijn geopend van:  

Maandag t/m vrijdag  

7:00 uur – 18:00 uur 

Op aanvraag: 

6:30 uur – 18:30 uur 

Wij zijn gesloten in het weekend en op officiële 

feestdagen. 

Officiële feestdagen zijn: 

• Nieuwjaarsdag 

• 2e Paasdag 

• Koningsdag 

• Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar/ 2025) 

• Hemelvaartsdag 

• 2e Pinksterdag 

• 1e en 2e kerstdag 

24 en 31 december sluiten wij eerder, dit word in de 

maandelijkse nieuwsbrief aan u medegedeeld.  

 

Voor de dagopvang hanteren wij de volgende  

blokken; 

7:00- 12:00 7:30- 12:00 8:00- 12:00 9:00- 12:00 

7:00- 13:00 7:30- 13:00 8:00- 13:00 9:00- 13:00 

7:00- 15:00 7:30- 15:00 8:00- 15:00 9:00- 15:00 

7:00- 17:00 7:30- 17:00 8:00- 17:00  9:00- 17:00 

Voor de middag geldt; 

12:00- 15:00  13:00- 15:00 

12:00- 17:00  13:00- 17:00 

Van 17:00 tot 18:00 klokken we per kwartier uit. 
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Voor de Buitenschoolse opvang hanteren wij de 

volgende blokken; 

Voorschoolse opvang; 

7:00- 8:30 7:30- 8:30 8:00- 8:30 

Tussen schoolse opvang; 

12:00- 13:15 

(alleen voor kinderen die op ST- Maartensdijk op 

school zitten) 

Na schoolse opvang; 

Wij halen kinderen van verschillende scholen op, 

hieronder een overzicht; 

 

OBS De Rieburch (ST- Maartensdijk) 

12:00- 15:00  15:15- 17:00  

12:00- 17:00  

Juliana van Stolbergschool (ST- Maartensdijk) 

12:15- 15:00  14:15- 17:00 

12:15- 17:00 

 

OBS De Oosterschelde (Scherpenisse) 

14:00- 17:00 

 

Groen van Prinstererschool (Scherpenisse) 

12:30- 15:00  15:30- 17:00 

12:30- 17:00 

Jenaplan (Poortvliet) 

12:30- 15:00  15:15- 17:00 

12:30- 17:00 
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OBS De Casembroot (ST- Annaland) 

14:15- 17:00 

School met de bijbel (ST- Annaland) 

14:30- 17:00 

Van 17:00 tot 18:00 klokken we per kwartier uit. 

In vakanties hanteren wij dezelfde blokken als de 

dagopvang. 
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De kosten van Villa Vrolijk 

Dagopvang vast    €9,47 per uur 

Inbegrepen: 

• Eten & drinken 

-Verschillende verse groente en fruit. 

-Brood en verschillende soorten gezond  

 hartig en zoet beleg. 

 -potjes groente en fruit tot 1 jaar.  

 -Ontbijt tot 8:30 uur 

 -Flesvoeding inclusief fles tot 1 jaar. 

• Verzorging 

 -Luiers, billendoekjes en zalf 

• Bitcare 

-Volg uw kind gedurende de dag via de app. 

 

Buitenschoolse opvang:  €8,22  per uur 

Inbegrepen: 

• Gerichte/aantrekkelijke thema's & activiteiten 

• Eten & drinken 

-Ontbijt tot 8:30 

-Verschillende soorten verse groente en fruit. 

 

Flexibele opvang  

Dagopvang:     € 9,67 per uur 

Buitenschoolse opvang:   € 8,42 per uur 

 

 

Uw kind ’s morgens om 06:30 uur brengen of van 

18:00- 18:30 pas ophalen? Op aanvraag is dit 

mogelijk. Wij rekenen het hierboven genoemde 

uurtarief! 
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Villa Vrolijk praktisch 

 
GGD 

Wij werken conform de protocollen en richtlijnen 

van de GGD wat betreft ziekte e.d. 

Foto’s maken 

Op onze kinderopvang kunnen tijdens activiteiten 

foto’s en/of video opnamen worden gemaakt. Bij 

ondertekening van het aanmeldformulier geeft u 

aan wel/geen bezwaar te maken tegen het maken 

van foto’s en/of video opnamen van uw kind. 

Gegevensuitwisseling  

Door ondertekening van het aanmeldformulier 

geeft u toestemming om wel/geen gegevens uit te 

wisselen over uw kind met de basisschool, 

peuterspeelzaal en/of consultatiebureau. 
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Stamgroepen samenvoegen 

 
Met stamgroepen samenvoegen bedoelen wij dat 

de kinderen van de dagopvang en buitenschoolse 

opvang samengevoegd kunnen worden in één 

ruimte, dit is op het KDV beneden. 
Vanuit de GGD word ons gevraagd om schriftelijke 

toestemming van de ouders voor eventuele 

samenvoeging van stamgroepen, wanneer dit 

noodzakelijk is. (bijvoorbeeld tijdens een vakantie). 
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Oudercommissie 

 
Bij Kinderopvang Villa Vrolijk is er een 

oudercommissie samen gesteld. Dit zijn ouders van 

de dagopvang, en van de buitenschoolse opvang. 

 

Een aantal keer per jaar zal er een overleg plaats 

vinden en zullen er lopende en/of nieuwe zaken 

besproken worden!  

 

Deze ouders vertegenwoordigen onze 

oudercommissie: 

 

 

Daisy Smits 

Jeannella de Graaf 

Sharona Bennik 

Masja Krösschell 

Marianne van de Velde- Netten 
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Klachtenregeling 

 

Wij gaan ervan uit dat we u goede opvang kunnen 

bieden. Mocht u onverhoopt toch ergens 

problemen tegenkomen en een klacht willen 

neerleggen, dan willen we u van harte uitnodigen 

met mij in gesprek te gaan. Als uw klacht vervolgens 

niet tot tevredenheid is opgelost kunt u zich richten 

tot de oudercommissie. Deze commissie  kan u 

verder helpen en u de informatie verstrekken die u 

nodig heeft om uw klacht te laten behandelen door 

de branchevereniging. 
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Bitcare 

Bij Villa Vrolijk maken we gebruik van Bitcare. Via 

deze gratis app voor Apple, Android of via de 

website kunt elk gewenst moment van de dag zien 

wat hun kind meemaakt in onze kinderopvang. 

Met behulp van de activiteitenregistratie wordt door 

Bitcare automatisch een dagboek van het kind 

gemaakt, op deze manier hoeft u als ouders geen 

moment te missen. U kunt daarnaast notities 

achterlaten voor de pedagogisch medewerkers en 

verlof of ziekte melden. 
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Tot slot 

We zullen er alles aan doen om uw kind(eren) een 

zo goed mogelijke tijd bij ons te geven. 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog 

vragen hebben, stelt u deze dan gerust. U kunt mij 

ook bellen of e-mailen via: 

t:  0166-851212 

@:  info@villavrolijksintmaartensdijk.nl 

 

 


