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Inleiding  

 
Binnen Dreamzzz Kinderopvang zijn wij continu bezig met de voeding die wij de kinderen aanbieden. Voeding speelt een 
belangrijke rol in ons leven. Gezonde voeding is namelijk belangrijk voor een gezond lichaam. Het zorgt ervoor dat we fit en 
weerbaar zijn, zodat we ons beter kunnen concentreren en we minder vatbaar zijn voor ziekten.   
 
Kinderen verbruiken een hoop energie. Om dit energielevel in balans te houden, is gezonde voeding nodig. Het zorgt ervoor 
dat kinderen de hele dag kunnen spelen, leren en bewegen.  
Onze voeding willen wij dan ook zo gezond en puur mogelijk aanbieden. We variëren en gebruiken producten van het 
seizoen. Door het steeds blijven aanbieden van nieuwe smaken, leert het kind dat er meer variatie mogelijk is binnen het 
voedingspatroon. Op deze manier leert een kind een gezond voedingspatroon aan.  
Daarnaast genieten we ook van lekker eten en drinken. We genieten van het samenzijn en we gebruiken voeding om 
belangrijke gebeurtenissen te vieren. 
 
Het is soms lastig om te bepalen welke voedingsmiddelen gezond zijn en welke niet. Wij laten ons adviseren door de 
richtlijnen van het Voedingscentrum, maar maken in sommige gevallen onze eigen keuze.  
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Algemeen 
 
Eten gebeurt op een gezellige en ontspannen manier. We bieden ons eten op een aantrekkelijke manier aan. Geen zakken 
brood op de tafel, maar in een broodmand en beleg presenteren wij op een serveerbord.   
Bij Dreamzzz leren we kinderen te luisteren naar hun ‘buikgevoel’. Het kind kan zelf goed aangeven wanneer het voldoende 
gegeten heeft. We dwingen kinderen nooit hun bord leeg te eten, maar stimuleren het kind wanneer het bijvoorbeeld altijd 
de korstjes laat liggen. Bij de allerjongsten volgen we de behoeften van het kind. 
Wanneer kinderen toe zijn aan vaste voeding wordt dit aangeboden op porseleinen borden en drinken we uit glazen. 
Daarnaast krijgen de kinderen een eigen vork en een mes. Door het kind zelf het brood te laten smeren, stimuleren we de 
zelfstandigheid van het kind.  
Wanneer jonge kinderen toe zijn aan vaste voeding, zullen we in overleg met ouders beginnen met het aanbieden van fruit, 
groente en een broodmaaltijd. Bij jonge kinderen is het van belang om rustig aan te beginnen met het aanbieden van en het 
wennen aan nieuwe smaken. De darmen van jonge kinderen zijn pas rijp met ongeveer een half jaar oud! Daarnaast heeft 
het jonge kind vaak al zijn aandacht en energie nodig om zich te ontwikkelen en heeft het hierdoor niet altijd de kracht om 
veel nieuwe voedingsmiddelen te proberen. 
 

Onze rol als begeleiders 
Tijdens de diverse eetmomenten is er altijd één begeleidster aan tafel bij de kinderen aanwezig. De begeleidsters eten 

samen met de kinderen. Zij geven het goede voorbeeld, want zien eten doet eten. Wanneer het kind verder weg zit van de 

begeleidster dan lopen we naar het kind toe, om bijvoorbeeld de boterham aan te geven. Wij gooien niet met eten. Om de 

zelfstandigheid en de sociale ontwikkeling te stimuleren vragen we het kind mee te helpen. Zo vragen we de kinderen om 

hun eigen bord en glas op tafel te zetten. De begeleidsters geven ten alle tijden het goede voorbeeld en letten er daarnaast 

op dat het eten veilig verloopt.  

Begeleidsters zijn er ook om een nieuw product te introduceren bij de kinderen. Zij laten de kinderen kennismaken met een 

product wat ze minder goed of nog niet kennen. Het kind krijgt de mogelijkheid om het nieuwe product te voelen, ruiken en 

zij worden gestimuleerd om te proeven.  

 
We hanteren geen strakke tijden om een maaltijd te nuttigen. Iedere dag verloopt anders. Wij willen kinderen de 
mogelijkheid bieden om hun werkje af te kunnen maken en/of om een eigen tijd te kiezen om aan tafel te komen. Om een 
herkenbare structuur aan te bieden, zullen we op ongeveer deze tijden onze maaltijden aanbieden. Bij jonge kinderen die 
nog volledig flessen drinken hanteren wij het schema van het kind. Naarmate het kind meer vaste voeding tot zich neemt, 
zal het kind steeds meer richting onderstaand voedingsschema gaan. 
 

Voedingsschema  

± 9.30 uur Fruitmoment 

± 11.45 uur Broodmaaltijd  

± 15.00 uur Theemoment  

± 17.00 uur Tussendoortje  
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Borst- en flesvoeding 
Wij gaan veilig om met de fles- of borstvoeding van ieder kind, om te voorkomen dat ze, door verkeerde bereiding of 

bewaring, ziek worden. Bij het bereiden en bewaren van voeding hanteren wij de onderstaande aandachtspunten. Als 

richtlijn gebruiken wij hiervoor de bewaarwijzer met de veilig eten-kaart (https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-

koken-bewaren/eten-bewaren.aspx). Daarnaast gebruiken wij de hygiënecode voor kleine instellingen.   

 

Voorafgaand  

• Flessen en poedermelk voor de allerjongste kinderen verzorgen ouders zelf. De reden hiervoor is dat er zoveel 
verschillende wensen vanuit ouders zijn, dat zij hierin hun eigen keuzes maken. Poedermelk wordt gedoceerd 
meegegeven, in de daarvoor bestemde voedingstorens en voorzien van naam. Aan het eind van de dag 
worden de flessen weer mee naar huis gegeven.   

• Borstvoeding wordt gekoeld aangeleverd en voorzien van naam, datum en hoeveelheid. Borstvoeding wordt 
direct achterin in de koelkast geplaatst. Niet in de deur, omdat de temperatuur daar niet constant is. We 
bewaren deze maximaal 3 dagen in de koelkast. Ingevroren borstvoeding bewaren we maximaal 6 maanden 
in de vriezer. 

 
Voorbereiding 

• De werkplek is schoon en wassen handen gewassen met water en zeep. 

• Er worden geen flessen klaargemaakt daar waar ook verschoond wordt (kruisbesmetting). 

 

Bereiding 

• We maken de flesvoeding per keer klaar, niet al van tevoren. 

• De flesvoeding verwarmen we au bain-Marie, in een flessenwarmer of met warm kraanwater. Flesvoeding wordt 

niet in de magnetron opgewarmd, ivm straling. 

• Afgekolfde borstvoeding wordt enkel au bain-Marie of in een flessenwarmer opgewarmd. 

• Borstvoeding wordt niet warmer dan 30-35 ˚C (drinktemperatuur) opgewarmd. Liever te lauw dan te warm! Boven 

de 50°C gaan er beschermende stoffen verloren. 

• Ouders kunnen ervoor kiezen om de borstvoeding op kamertemperatuur te geven. Zij geven hiervoor 

toestemming via een toestemmingsformulier. 

 

Aanbieden  

• We druppelen klaargemaakte voeding op de binnenkant van de pols om te voelen of deze niet te warm is. 

• Fles- en borstvoeding bieden we op een rustige plek in de ruimte aan, zodat het kind rustig de tijd krijgt om de fles 

leeg te drinken. Hierbij houden we het kind in onze armen, niet in een wipstoel of een ander zitje. 

• Fles- en borstvoeding wordt ten alle tijden door de vaste begeleidster gegeven. 

• Opgewarmde voeding mag maximaal 30 minuten blijven staan. Binnen deze 30 minuten mag de voeding nogmaals 

worden opgewarmd en aangeboden worden. Staat de voeding langer dan 30 minuten, dan gooien we het weg. 

 

Schoonmaken 

• Mocht er melk overblijven na het voeden, dan gooien wij het in overleg met de ouder/verzorger weg.  

• We spoelen de fles en speen direct schoon met koud water.  

• De fles en de speen wassen we in heet sop met een flessenborstel of in de afwasmachine op een lang 

wasprogramma op minimaal 55˚C. 

• De fles en speen laten we ondersteboven op een schone, droge doek drogen.  

http://webshop.voedingscentrum.nl/pdf/103.pdf
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/Documents/VoorkomVoedselinfectie-1b%20site.jpg
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bewaren.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bewaren.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Onderwijs/Kinderopvang/Hygienecode%20kleine%20instellingen.pdf
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Voeding bij bijzondere gelegenheden 
 

 

Allergieën, geloofsovertuiging en individuele afspraken 
Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ruimte om individuele afspraken te maken, wanneer het 

noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet, vegetarisch, biologisch of vanuit een 

bepaalde (geloofs-)overtuiging. Vanuit Dreamzzz (Montessori) kinderopvang bieden wij op de meeste locaties standaard 

halalproducten aan. Er wordt in de gehele organisatie geen varkensvlees aangeboden. 

 

Traktaties en feestjes 

Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Er kan zowel een niet eetbare traktatie 

als een eetbare traktatie aangeboden worden. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie, maar wel vinden wij dat 

het verjaardagsfeestje van het kind een feest hoort te zijn. Ouders mogen hierin zelf bepalen wat er wordt getrakteerd. We 

vragen ouders om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken. Voor traktatie-ideeën verwijzen wij 

naar de websites www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl. 

 

Feestdagen en vakanties 

Tijdens vakanties en feestdagen wordt er soms wat extra’s aangeboden aan de kinderen. Tijdens deze dagen kan er worden 

afgeweken van het voedingsbeleid. Dit houdt in dat er, in beperkte mate, iets lekkers op tafel komt. Bij twijfel zal er altijd 

worden overlegd met de leidinggevende wat wel of niet mogelijk is.  

Wij hebben afgesproken dat er geen zoetigheden in de vorm van chocolade, snoepgoed, slagroom, hagelslag e.d. aanwezig 

zijn. In deze producten zitten erg veel suikers. Dit zijn producten die niet gezond zijn, deze zullen dus niet aangeboden 

worden. 

Wanneer er gebakt of gekookt wordt, gebruiken we zo weinig mogelijk bewerkte producten, maar gebruiken we verse 

ingrediënten. Er worden zo min mogelijk pakjes en zakjes gebruikt. We gebruiken het bereiden van voeding als een kans om 

te leren. Wanneer groenten al voorgesneden zijn, leert het kind bijvoorbeeld niet om te snijden en weet het niet hoe de 

oorspronkelijke vorm eruit ziet. Hierover is meer te lezen in het hoofdstuk ‘Koken bij Dreamzzz (Montessori) Kinderopvang’. 

 
  

http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/
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Voedingsaanbod voor kinderen tot 1 jaar 

Wij hanteren de onderstaande algemene aandachtspunten. 

 

Borst- en flesvoeding: 

• Baby’s hebben een eigen voedingsschema. Wij volgen de behoeften het kind. Wanneer ouders/verzorger graag op 

vaste tijden voeden, dan zullen wij in overleg dit schema overnemen.  

 

Drinken: 

• Vanaf de leeftijd van 6 maanden tot 12 maanden mag het kind opvolgmelk krijgen.  

• Het kind krijgt nog geen koemelk tot hij 12 maanden is. Daarin zit te weinig ijzer en goede vetten en bevat te veel 

eiwit. 

• Naast borstvoeding of opvolgmelk krijgen kinderen water of lauwe (vruchten)thee zonder suiker.  

• Wij bieden geen limonadesiroop of diksap aan. Limonadesiroop en diksap bevatten veel calorieën en suikers en dit 

vergroot de kans op overgewicht en tandbederf.  

• Bij voorkeur gaat het kind vanaf 8 maanden oefenen met het drinken uit een glas. Dat is beter voor de 

mondmotoriek dan een beker met een tuit. 

• Een kind hoeft bij ons het glas niet helemaal leeg te drinken. Als een kind het glas niet leegdrinkt heeft hij 

simpelweg geen dorst.  

 

Eten: 

• Wanneer ouders aangeven om te starten met de eerste hapjes, zullen wij dit ook bij Dreamzzz voortzetten. 

De fruithapjes worden bereid met vers fruit en het wordt gepureerd met een staafmixer. Naarmate het kind 

beter kan happen en goed rechtop kan blijven zitten, zal het stukjes vers fruit en (rauwe) groente krijgen.  

• Warme groente hapjes bieden wij aan tot het moment dat het kind 1 jaar wordt. Ouders/verzorgers zorgen 

zelf voor een groentehap. 

• In overleg met ouders/verzorgers gaan we na de leeftijd van 6/8 maanden de fles-/ borstvoedingen stapje voor 

stapje vervangen voor vaste voeding.  

• Aan een zachte smaak went een kind makkelijker. Het fruit waarmee we beginnen is bijvoorbeeld peer, appel, 

banaan, meloen en perzik. Er worden nog niet of niet teveel citrus vruchten aangeboden ivm de darmrijping. 

• We besmeren het brood alleen met grasboter. Hierin zitten veel onverzadigde (goede) vetten. In overleg met 

ouders zullen we ook andere beleg aan gaan bieden. 

• Er wordt geen honing aangeboden aan kinderen jonger dan 1 jaar. In honing zit niet alleen veel (toegevoegd) 

suiker, honing kan ook besmet zijn met een bacterie waar jonge kinderen erg ziek van kunnen worden. 
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Voedingsaanbod voor kinderen vanaf 1 jaar 
 

Wij hanteren de onderstaande algemene aandachtspunten 

 

Drinken 

• Water (kraanwater) met evt. vers fruit/groente(aardbei, sinaasappel, komkommer) 

• (Vruchten)thee zonder suiker en zonder theïne/cafeïne 

• Volle koemelk, volle karnemelk 

• Volle yoghurt aangelengd met water 

Brood en beleg 

Voor kinderen in de leeftijd tot 2 jaar bieden we een beperkte keuze aan beleg aan. We bieden 2 á 3 soorten 

beleg aan, om zo de keuze te beperken. Er wordt wel gewisseld tussen verschillende producten. 

 

• Volkorenbrood of speltbrood  

• Grasboter  

• Zuivelspread 

• Hüttenkäse  

• Vegetarische smeerworst  

• Volle boerenkaas (gepasteuriseerd) 

• (Halal) Vleeswaren (geen varkensvlees) 

• Ei, avocado en vis (1x per week) 

• Groentespread (zonnatura) 

• Jam (Yesper of De kleine keuken) 

• 100% pindakaas 

• Er worden geen light producten aangeboden 

• Er worden geen producten met veel zout aangeboden, zoals smeerkaas 

• Er worden geen producten die veel vitamine A bevatten, zoals smeerworst. 

 

Tussendoor in de ochtend en de middag  

• (Seizoens-)fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei, mandarijn; 

• (Seizoens-)groente, zoals wortels, komkommer, paprika, snoeptomaatjes; 

• Volkoren crackers, mais/speltwafels, gedroogd fruit (rozijnen, abrikozen) en volkoren soepstengels; 

• Volle yoghurt, voeg eventueel rozijnen, een beetje pindakaas of havermout toe. 
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Voedingsaanbod voor kinderen van 4 tot 13 jaar  
 

Wij hanteren de onderstaande algemene aandachtspunten 

 

Drinken 

•  Water (kraanwater) met evt. vers fruit/groente (aardbei, sinaasappel, komkommer) 

• (Vruchten)thee zonder suiker 

• Volle koemelk, volle karnemelk 

• Volle yoghurt aangelengd met water 

Tussendoor in de ochtend en in de middag  

• (Seizoens-)fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei, mandarijn; 

• (Seizoens-)groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes; 

• Volkoren crackers, mais/speltwafels, gedroogd fruit (rozijnen, abrikozen) en volkoren soepstengel; 

• Volle yoghurt, voeg eventueel rozijnen, een beetje pindakaas of havermout toe. 

 

Brood en beleg 

• Volkorenbrood of speltbrood, met een maximum van 4 boterhammen 

• Grasboter  

• (seizoens-)Fruit, zoals banaan, appel, aardbei;  

•  Zuivelspread 

• Hüttenkäse  

• Vegetarische smeerworst  

• Volle boerenkaas (gepasteuriseerd zijn) 

• (Halal) Vleeswaren, geen varkensvlees  

• Ei, avocado en vis (1x per week) 

• Groentespread (Zonnatura) 

• Jam ( Yesper of De kleine keuken) 

• 100 % pindakaas 

• Appelstroop 

• Er worden geen lightproducten aangeboden 

• Er worden geen producten met veel zout aangeboden, zoals smeerkaas 

• Er worden geen producten die veel vitamine A bevatten, zoals smeerworst 
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De wijze van serveren op het KDV/PG 
 

Fruitmaaltijd 

• Er wordt een trolley of dienblad klaar gezet. 

• Glazen, borden, bestek en (kleine) kannen worden klaar gezet op de trolley. 

• Het fruit wordt bereid aan tafel, zodat de kinderen een keuze hebben om te helpen.  

• Max. 3 á 4 kinderen mogen aan tafel gaan zitten en helpen met het voorbereiden en snijden van het fruit.  

• Kinderen kunnen zelf kiezen wanneer en wat ze willen eten. Fruit wordt binnen een tijdsbestek van een uur 
aangeboden. Ieder kind pakt zijn eigen moment om aan tafel te komen om te eten. De begeleidster attendeert 
ieder kind erop dat het fruit klaar staat om te komen eten. 

• Het kind dekt zijn eigen tafel en schenkt zijn eigen glas in. 

• Als het kind klaar is met eten ruimt hij/zij zijn eigen servies op. Dit zetten ze op de trolley/dienblad.  

• De laatste kinderen die aan tafel het fruit eten mogen de placemat afnemen met een spuitfles (2x spuiten) en een 
doekje. 

 
Broodmaaltijd (gezamenlijk) 

• Er wordt een trolley of dienblad klaar gezet. 

• Glazen, borden, bestek worden op de trolley klaar gezet. 

• Het beleg wordt op een bord klaar gelegd, zo ziet het er aantrekkelijker uit. 

• Er staat een bord of schaaltjes met groente om de broodmaaltijd aan te vullen. 

• Brood komt in manden op tafel te staan (niet in plastic zakken). 

• Karnemelk, koemelk, thee en/of water in (kleine) kannen (geen pakken op tafel). 

• Alle kinderen dekken zelf hun tafel, smeren hun eigen brood en schenken hun glas in. 

• Als het kind klaar is met eten ruimt hij/zij zijn eigen servies op. Dit zetten ze op de trolley/dienblad.  

• De laatste kinderen die hebben gegeten mogen de placemat afnemen met een spuitfles (2x spuiten) en een doekje 
 

Thee moment (gezamenlijk) 

• Er wordt een trolley of dienblad klaar gezet. 

• Glazen en kannetjes/ theepot worden op de trolley klaar gezet. 

• Er wordt een verantwoord tussendoortje aangeboden, zoals bijvoorbeeld gedroogd fruit (rozijnen, abrikozen) + 

volkoren soepstengel. Ook dit wordt op een bord aangeboden, niet uit het pak. 

• Kinderen dekken hun eigen tafel en schenken hun eigen glas in. 

• Als het kind klaar is met eten ruimt hij/zij zijn eigen servies op. Dit zetten ze op de trolley/dienblad.  

• De laatste kinderen die hebben gegeten mogen de placemat afnemen met een spuitfles (2x spuiten) en een doekje 

 

Tussendoortje (gezamenlijk) 

• Er wordt een trolley of dienblad klaar gezet. 

• Glazen en kannetjes worden klaar gezet. 

• Schaaltjes, lepels en yoghurt worden klaargezet. 

• Kinderen dekken hun eigen tafel en schenken hun eigen glas in. 

• Voor de jonge kinderen kan er yoghurt verdund met water worden aangeboden. 

• Kinderen ruimen hun eigen servies op als zij klaar zijn met eten. 

• De laatste kinderen die hebben gegeten mogen de placemat afnemen met een spuitfles (2.x spuiten) en een doekje 
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De wijze van serveren op de BSO (vanaf 14.30 uur) 
 

Cracker moment 

• Er wordt een trolley of dienblad klaar gezet. 

• Ieder kind dekt zijn eigen tafel en schenkt zijn eigen glas in op een eigen gekozen moment (tot 16.00 uur). 

• Kinderen mogen max. 2 crackers/maiswafels eten, ze smeren het zelf.  

• Fruit vult het tussendoortje aan. 

• Ieder kind wast zijn eigen bord en glas af en zet dit op de trolley. 

 

Groente moment 

• Er wordt groente bereid. Kinderen kunnen hierbij helpen. 

• De schalen met groente worden op een vaste plek neergezet, zodat de kinderen het kunnen pakken. Er kan 

gekozen worden om gezamenlijk aan tafel te gaan zitten. Een andere optie is om aan het kind kenbaar te maken 

dat er groente op tafel staat. Het kind is dan vrij om te pakken wanneer het wil eten. Het kind wordt zo niet uit het 

spel gehaald.  

 

Wanneer de BSO de hele dag geopend is, dan wordt de wijze van serveren, zoals op het KDV/PG, gevolgd. 
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Koken bij Dreamzzz (Montessori) Kinderopvang 
 

Dreamzzz (Montessori) Kinderopvang wil kinderen veel verschillende ervaringen laten opdoen. Zo willen we kinderen ook 

ervaringen met koken en het bereiden van voedsel meegeven. Koken is leuk en leerzaam!  

Koken met kinderen versterkt niet alleen hun kookcompetenties, maar ook andere (voedsel)vaardigheden. Het draagt bij 

tot de ontwikkeling van motorische vaardigheden zoals snijden, rollen, kneden en roeren. Een recept lezen en mee helpen 

uitvoeren kan de lees- en rekenvaardigheden van basisschoolkinderen helpen bevorderen. Door ingrediënten af te meten 

en te wegen, krijgen ze meer inzicht in getallen en in verschillende maateenheden zoals grammen, liters, eetlepels. De 

hoeveelheden van een recept aanpassen is een goede rekenoefening. Kinderen oefenen de klok, door bijvoorbeeld de juiste 

kooktijd in te stellen. Kinderen ontwikkelen in de keuken sociale en communicatieve vaardigheden, doordat zij leren 

samenwerken en te organiseren, plannen en timen.  

Kinderen leren door te experimenteren, maar leren ook te genieten van een heerlijke zelfbereide maaltijd. 

 

Koken en bakken 

Minimaal één keer per maand zal er met de kinderen een verantwoorde maaltijd bereidt worden, met af en toe, zoals met 

speciale gelegenheden, een uitzondering. Hierbij kun je denken aan soep, stamppot of macaroni. Uitzonderingen zijn een 

cake of pannenkoeken. Brood bakken we 1x in de week samen met de kinderen. 

 

Moestuin 

In het voorjaar creëren we samen met de kinderen een moestuin. Dit kan in de vaste plantenbakken of in een losse bak of 

kas. We proberen hiermee de kinderen inzicht te geven hoe bijvoorbeeld een boon groeit. Het is interessant om te zien hoe 

het boontje uitgroeit, hoe de wortels eruit zien, hoe je het kan bereiden en hoe het uiteindelijk smaakt. 
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Voedingshygiëne: bereiden en bewaren van voeding 

 

 

Voorbereiding 

• De handen van de kinderen worden gewassen met water en zeep voor het eten en na toiletbezoek. 

• De handen van de begeleidsters worden gewassen met water en zeep voor het eten en voor het bereiden van 

voeding, na het aanraken van rauw vlees en rauwe groente, na toiletbezoek en na het verschonen van baby’s.  

• Ingevroren producten ontdooien we afgedekt in de koelkast of in de magnetron op ontdooistand. 

• We zorgen ervoor dat het aanrecht, keukengerei en de snijplanken schoon zijn. 

• Groente en fruit wassen we om stof en vuil te verwijderen. 

 

Klaarmaken 

• We houden rauwe producten gescheiden van al bereid voedsel. 

• Vlees, kip, eieren en vis verhitten we tot het gaar is. 

• We verwerken geen rauwe eieren in gerechten die niet verhit worden. 

• Restjes verhitten we door en door. 

• Het product of gerecht scheppen we enkele keren om tijdens opwarmen in de magnetron. 

 

Bewaren 

• Boodschappen die in de koeling horen, worden direct opgeruimd. Het is belangrijk dat gekoelde producten niet 

langer dan een half uur buiten de koeling staan. 

• We noteren op ieder geopend product de datum van openen. Verpakkingen sluiten we direct na gebruik. We 

gebruiken afsluitbare bakjes om eten te beschermen tegen uitdrogen, bacteriën en schadelijke stoffen. 

• Bederfelijke producten, zoals vleeswaren, leggen we direct na gebruik weer in de koelkast (4 ˚C). 

• Restjes verdelen we in kleinere porties, laten we afkoelen en zetten we binnen 2 uur in de koelkast. We bewaren 

restjes maximaal 2 dagen in de koelkast.  

• Aan het einde van de week worden alle geopende verpakkingen weggegooid.   

• Let op verspilling. Maak niet onnodig verpakkingen open en deel bijvoorbeeld vleeswaren aan het einde van de 

week uit of gebruik producten in een gerecht. 

• Staat op een product ‘gekoeld bewaren’ dan hoort het in de koelkast.  

• Producten met het bewaaradvies ‘koel bewaren’, bewaren we in een donkere ruimte bij een temperatuur van 12 tot 

15˚C.  

• We gooien bederfelijke producten, zoals vleeswaren, weg als de ‘te gebruiken tot’-datum is verlopen.  

• Producten die de ‘ten minste houdbaar tot’-datum hebben overschreden, gebruiken we alleen als de verpakking 

onbeschadigd is en/of de aanblik, de geur en de smaak van het product goed zijn. 

• Voedsel wordt nooit in dezelfde kast bewaard als de schoonmaakproducten. 

 

Controle 

• De begeleiders dragen zorg voor het goed opruimen en bewaren van de producten. Zorg ervoor dat er een 

thermometer in de koelkast ligt. De ideale temperatuur is rond de 4 ˚C. 
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Bewegen 
 

Heel wat kinderen brengen veel tijd door bij Dreamzzz Kinderopvang. Dit is direct een reden waarom Dreamzzz een 

belangrijke rol in de gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind speelt. Niet alleen verantwoorde voeding, ook veel en 

gevarieerd bewegen levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde ontwikkeling.  

Waarom  

Bewegen is gezond en heeft een positieve invloed op de algehele ontwikkeling van jonge kinderen. Door al vroeg te 

investeren in bewegen, leg je de basis voor een gezond en actief leven. Kinderen ervaren zo van jongs af aan dat bewegen 

leuk is. En dat werkt door tot in hun volwassen jaren.  

Voldoende bewegen is belangrijk voor: 

• het aanleren van persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden 

• de bot- en spierontwikkeling 

• de ontwikkeling van motorische vaardigheden 

• de cognitie: taalontwikkeling, concentratie en zelfregulering 

• de ontwikkeling van de hersenen wat bijdraagt aan creativiteit, het probleemoplossend vermogen en het 
geheugen 

• de preventie van overgewicht 

• voldoende slaap 
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Dreamzzz Kinderopvang hecht veel waarde aan voldoende beweging 

Voor de overgrote meerderheid van gezonde kinderen geldt dat zelfredzaamheid samenhangt met een goede motoriek. 

‘Zelf-standig’ is niet voor niets: op eigen benen kunnen staan! ‘Be-grijpen’ is ook: greep op de omgeving hebben. 

Lichaamsbeheersing draagt bij aan zekerheid en daarmee aan een grotere veiligheid. Om het eigen lichaam te leren kennen 

en het leren kennen van het eigen kunnen, is het aanbieden van bewegingsactiviteiten daarom noodzakelijk.  

 

Vanuit verschillende instanties is geconcludeerd dat er onder jonge kinderen bewegingsarmoede en een achteruitgang te 

zien is in bewegingscompetenties, zoals de coördinatie van bewegingen zoals evenwicht bewaren, ritme, wendbaarheid en 

bekwaamheden, zoals kracht, uithoudingsvermogen en snelheid. Hier is voor de kinderopvang veel winst te behalen! 

 

Bekijk het filmpje hieronder eens. Het is natuurlijk een ietwat uitvergroot beeld wat er geschetst wordt, maar het zet je aan 

het denken.  

 

https://www.youtube.com/embed/P4yLpDRVsBI?feature=oembed
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Wat kan Dreamzzz kinderopvang betekenen in het beweegaanbod 

Dreamzzz zet in op bewegen in vrijheid. De allerjongsten zitten bijvoorbeeld alleen in een (wip)stoeltje tijdens het eten. 

Dreamzzz heeft geen boxen, waardoor het kind letterlijk in alle vrijheid kan bewegen en op ontdekking kan gaan. Bij de 

inrichting van de binnenruimte van de babyruimtes is er gezorgd voor fysieke en emotionele veiligheid, zodat kinderen 

ongestoord kunnen spelen. Dit betekent dat er een aparte ruimte is gecreëerd voor de allerjongste kinderen in de groep. 

Ook zijn materialen en objecten afgestemd op de speel- en ontdekwensen van jonge kinderen. Voor de kinderen zijn er 

klim- en klautermogelijkheden beschikbaar, maar ook voorwerpen als bakjes die telkens weer in elkaar gezet en uit elkaar 

gehaald kunnen worden. 

 

Ook aan peuters wordt er voldoende beweegruimte en sport- en spelmateriaal aangeboden. Wij bieden peuters 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om kennis te maken met kinderyoga. Yoga biedt waardevolle technieken om kinderen te 

helpen zélf rust te vinden en om hun zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en concentratievermogen te vergroten. Binnen 

Dreamzzz werken we met ‘beweegactiviteit-kaarten’. Door verschillende oefeningen leren kinderen hun eigen lichaam 

kennen en te beheersen. Bewegen kan op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld een parcours af te leggen, of door 

ontspannen te bewegen tijdens een lesje kinderyoga.  

Voor de kinderen van de BSO zorgt Dreamzzz dat zij in aanraking kunnen komen met verschillende vormen van sport en 

bewegen. Op de BSO worden veel sportactiviteiten georganiseerd. Hierbij kunnen we gebruik maken van gymzalen, maar 

organiseren we ook workshops met lokale sportverenigingen of bieden we verschillende spelvormen aan, zoals tikkertje of 

apenkooi. Zo komen kinderen in aanraking met een breed scala aan sporten en spelvormen. Daarnaast biedt de BSO ruimte 

voor vrij spel en stimuleren wij kinderen na schooltijd altijd om lekker buiten te gaan spelen. Mocht het weer zo omslaan dat 

buiten spelen niet haalbaar is, dan bieden de begeleidsters binnen een beweeg activiteit aan: dansen op muziek, yoga of 

een parcours.  

Wij bieden alle kinderen de hele dag de mogelijkheid om te bewegen. Naast dat we aansluiten bij de spontane 

beweegervaring van kinderen proberen we bewegen ook zoveel mogelijk in de dagelijkse activiteiten te integreren. Tevens 

proberen we begeleiders te motiveren om met bewegen aan de slag te gaan en deze te integreren tijdens de dagelijkse 

activiteiten.   

 

Buitenspelen  

Buiten spelen is gezond; zuurstof en licht zorgen voor een gezonde opbouw van cellen in het lichaam en het bevordert de 

weerstand. 

Niet alleen voor lopende kinderen is het buitenspel belangrijk. Ook voor baby’s is het buiten zijn een verruimende ervaring. 

Wat te denken van de wind langs de wangen, bewegende en ritselende blaadjes boven de kinderwagen of het kleed, de 

koestering van de zon op de huid of kruipen over het gras, in het zand en over tegels. Kinderen komen oneffenheden als 

steentjes, kuiltjes en kastanjes tegen. Wat een mooie ervaringen op een leeftijd waarin alles intensief wordt ervaren. 

De kinderen van de BSO hebben vaak al de hele dag binnen gezeten in een klaslokaal. Na het eet- en drinkmoment kunnen 

de kinderen heerlijk naar buiten. De kinderen hebben een vrije keuze in welke activiteiten zij kiezen, maar wij proberen de 

kinderen wel te motiveren om zoveel mogelijk buiten te spelen.  

 

 

 

 

 


