
Ook zo benieuwd naar wat de kinderen meemaken bij Pit
Groeihuis? Dit fotoverslag laat je een dagje meebeleven.
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Ouders die hun kinderen brengen, spelen even mee met hun kind. De ouders
vertellen ons hoe het thuis is gegaan en of we rekening moeten houden met
bijzonderheden voor die dag. Er is ook altijd tijd om ons vragen te stellen.  
 

7.30 - 8.30 uur  

Afscheid nemen 

Afscheid nemen valt soms niet mee voor kleine kindjes, maar ook papa en
mama hebben het soms moeilijk. Hier nemen we de tijd voor, om het voor
jullie en je kindje wat makkelijker te maken.  
 
Een foto via de app, van je vrolijk spelende kind, is een kleine moeite voor
ons en vaak een grote opluchting voor papa en mama. Ook bij andere
momenten sturen we graag een foto naar papa en mama.  
 

Brengen van de kindjes

Doei, doei tot vanavond. Ik ben al lekker aan het spelen! Dag mama!. Hou van jou! 

Ik maak je nog even mooi, mam. Kan jij ook een toren maken? Oma, kijk eens wat ik kan! 
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Als alle papa’s en mama’s rond 8.45 uur weg zijn, mogen de kinderen vrij
spelen met alle materialen die aanwezig zijn. Zomers bij warm weer starten
we dag vaak buiten, waar we de hele ochtend dan lekker kunnen ravotten en
spelen.   
 
Tijdens het vrij spelen, spelen we samen met de kinderen, observeren we ze
en dagen we ze uit in hun ontwikkeling.  

Dat zal lekker smaken! En dan een lekker koekje! Op een grote paddenstoel... 

8.30 - 10.30 uur 

liedjes zingen en fruit eten  

Rond 10.00 uur ruimen we samen op. Daarna gaan we lekker fruit eten en
water drinken. Tijdens het schoonmaken van het fruit, zingen we samen
liedjes. We sluiten af met een verantwoord koekje.  

Vrij Spel

Tjoeketjoeke puf, puf. Zullen wij samen spelen? Ik vind buitenspelen het leukste! 
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Daarna gaan we lekker buiten spelen, ravotten, de kippen 'Roodkapje' en
'Kikker' eten geven. En natuurlijk eitjes rapen.   

 10.30 - 12.00 uur 

Voorlezen

Buiten spelen

Ja, met de bal! Vies worden hoort erbij. Dank je wel lieve kip! 

We sluiten de ochtend af met
het lezen van een boekje in een
klein groepje. Ook in de middag
nemen we de tijd om heerlijk
voor te lezen.  

Alleen veel regen of extreme kou zorgt ervoor
dat we niet buiten gaan spelen. Maar dan spelen
we binnen met de natuur! 

Binnen met blaadjes spelen, wat een feest!. En toen zei de kabouter...
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Om 12.00 uur worden de kinderen
die alleen de peuterspeelzaal
ochtend komen opgehaald. We
vertellen samen met het kind aan
papa, mama, opa of oma welke
avonturen we die ochtend hebben
beleefd. Hoe het is gegaan en geven
eventuele bijzonderheden door.  

Dat zal lekker smaken! 

Drink maar op! 

12.00 - 13.00 uur

Lunch

De kinderen die de hele dag blijven eten na 12.00 uur gezamenlijk
boterhammen en krijgen water bij hun lunch.  
 
Heeft u kind allergieën geef ons dit dan aan, zodat we hier rekening mee
kunnen houden.  
 

Ophalen

Ik heb de kipjes gevoerd, papa

Smakelijk eten allemaal. Eet maar lekker op!
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 13.00 - 15.00 
uur 

Knutselen

Middagdutje

Natuurlijk knutselen we geregeld en dan maken
de kinderen hun mooiste meesterwerk.  

Kunstenaars in de dop. 

Mijn eigen doekje ruikt naar thuis. Mijn knuffel is de liefste. 

Na het eten is het tijd voor een middag dutje en uiteraard zorgen we dat de
slaaprituelen van thuis worden overgenomen. Met de meegenomen knuffels
en eventueel een slaapzak, voelt het bijna als thuis. Heerlijk om even te
kunnen slapen!  
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In de middag halen we de kinderen van beide basisscholen in Susteren
voor een paar uurtjes BSO. Afhankelijk van de groepssamenstelling
bieden we de kinderen van de BSO een apart programma, maar vaak wijst
de praktijk uit dat de oudere kinderen het erg leuk vinden om samen met
de kleintjes te spelen. 

Dat zal lekker smaken! 

Drink maar op! 

14.30

Liedjes zingen en fruit eten

Nadat iedereen lekker heeft geslapen en de oudere kinderen zijn van
school gehaald eten we nog een keertje fruit, drinken we water en
sluiten we af met een koekje.  
 

Buitenschoolse opvang: BSO

lekker ontspannen na een schooldag.

Verantwoord smullen! 
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Net als in de ochtend, nemen we
voor elke ouder en hun kind even
de tijd om samen de dag door te
nemen als ze worden opgehaald.  

Dat zal lekker smaken! 

Drink maar op! 

17.00 - 1800 uur

Warm eten

Kinderen die tot 18.00 uur
blijven kunnen bij ons een
zelf meegebrachte warme
maaltijd eten.  
 

Ophalen

Kom je morgen weer gezellig spelen bij Pit Groeihuis?

Mag ik morgen weer naar Pit?! 

Handig als je kindje al heeft gegeten!

Pit Groeihuis: de beste opvang in Susteren!



Wil je sfeer komen proeven?
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We hopen dat onze Dagindeling je een goed beeld geeft van hoe een dag bij Pit
Groeihuis eruit ziet. 
 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze dagindeling? Neem dan
gerust contact met ons op. 
 

Zit jouw kindje nog niet op onze opvang en wil je zelf sfeer komen proeven bij ons  
Kinderdagverblijf? Ook dat kan natuurlijk! Neem contact op en we maken een
afspraak voor een vrijblijvende rondleiding. 
 

Je bent van harte welkom!

Pit Groeihuis 
Notarisstraat 1 A 
6114 HX Susteren 
 
046 -7370158 / 
 +31 06 13232298 
pitgroeihuis@gmail.com 

Ken je onze Checklist al? Met deze Checklist kun je een kinderdagverblijf beter
beoordelen. Zo kan je vooraf aan een rondleiding bepalen wat jij belangrijk vindt
voor jouw kindje. Zo wordt de keuze een stuk makkelijker. 
 

Vraag de Checklist aan!


