
VILLA YIP KNOW HOW
 VOORDAT HET GROTE KINDERDAGVERBLIJF AVONTUUR START

TIPS TER VOORBEREIDING 
Vooral voor een pasgeborene draagt   
herkenbaarheid bij tot een vertrouwd gevoel.
Met wat oefenen thuis, help je jouw kleintje om
zich op een natuurlijke wijze thuis te laten
voelen in ons kinderdagverblijf. 

oefen met het geven van de fles

oefen het alleen in bed slapen. 
Zonder gebruik van allerlei soorten
kalmerende elektrische apparaten.

oefen met verschillende manieren
van troosten wanneer hij/zij
verdrietig is. Zoek een goede
balans in het geven van liefde,
zorg en aandacht evenals in het
optillen en dragen van je kindje. 

RISE 'N SHINE EN HUP NAAR VILLA YIP!

7:15 VOORBEREIDINGSTIJD
Even geduld.. onze mede-
werkers maken alles 100% in
orde voor al onze kleine
vriendjes en vriendinnetjes..

7.30 YES! NU ZIJN WE OPEN!
Trrrringgg... bel maar aan..
Welkom en een hele
goedemorgen! We starten nu met ons

dagprogramma

9.00 IEDEREEN BINNEN GRAAG

100%

In overleg plannen wij
doorgaans één oefen-
ochtend in voordat de
opvang daadwerkelijk van
start gaat*. 
 

WENOCHTEND 
In onze slaapkamers is het
protocol preventie wiegen-
dood van toepassing.
Inbakeren van kinderen is
niet toegestaan*
 

SLAAPVEILIGHEID OVERDRACHT
We willen je goed
informeren over hoe de
dag voor jouw kindje is
verlopen. Daarom gelieve
(als het ophalen wat later
wordt) echt 10 minuten
voor sluitingstijd aanwezig
te zijn.

* in geval van medische redenen is
een doktersverklaring verplicht.

* aanpassing t.a.v wennen
geschied alleen in overleg met
onze medewerkers.

SLUITING 18.30
Onze medewerkers werken  
lange diensten van
doorgaans 9 uur. Ook is er
een strikte CAO van
kracht. Mede vanwege
deze redenen sluiten we
stipt om 18.30 uur.
Vriendelijk verzoek om dit
te respecteren. Hartelijk
dank hiervoor!  

graag uw aandacht

[Apple store]

Download Klasbord. Code
verkrijgbaar bij de groep. 
Enkel ouders worden 
gekoppeld in Klasbord. 

Volg de groep van jouw kind

[Play store]

KB

Een ziek kind is niet op z'n plek in
een kindcentrum. Bij 38.5 koorts
verzoeken wij tot ophalen. Evenals
bij zichtbaar niet lekker voelen. 

Ziek zijn

[meer info]

Jaarlijks worden wij 
geïnspecteerd door de GGD. 
 

 GGD Inspectie

[meer info]

Mits plek beschikbaar kun je
gebruik maken van onze ruilservice.

Ruilservice

[meer info]

PB
Meer weten over hoe we werken?
Check ons pedagogisch plan!

Pedagogisch beleid 

[meer info]

Alles over sluitingsdata, tarieven,
facturatie, ziekte, ruilen, etc. vind je
in onze FAQ's.

veelgestelde vragen

[meer info]

Villa Yip Kinderdagverblijf 
Kapelstraat Noord 148 

5502 CG Veldhoven

groep zandoogjes
040-2556011

groep koolwitjes
040-2556005

groep kleine vosjes
040-2556002

groep dagpauwoogjes
040-2556002

kantoor 
040-2556000

landelijk register kinderopvang 126225886  |  KvK 17267795  |  © 2018 Villa Yip

www.villayip.nl

Wij vragen ouders kleding, flessen
enz. te voorzien van een naamlabel.
 [meer info]

 LABELs

Ochtend: gelieve voor 9.00
Middag: tussen 12.45 en 13.15
Sluiting: 18.30 

brengen & ophalen 

Wij zijn gesloten tijdens nationale
(CAO) feestdagen en vanaf 1e
kerstdag t/m nieuwjaarsdag.
Deze dagen kunnen niet worden
geruild. 
 [meer info]

 bedrijfslsuitingen 

Ruilvragen, afwezigheid, extra
opvang, contractactuele
aanpassingen, enz. gelieve via jouw
ouderportaal aan te vragen
 

 KINDPLANNER OUDERPORTAAL

[meer info]

KP

Voor alle vragen over KindPlanner
zie onze help. 

 KINDPLANNER HELP

[meer info]

https://itunes.apple.com/nl/app/kladbord/id592844322?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/kladbord/id592844322?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_artment.klasbord
http://www.villayip.nl/ziekteregeling/
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=6315
http://www.villayip.nl/ruilen/
http://www.villayip.nl/wp-content/uploads/2018/03/PB-2018-2020-.pdf
http://www.villayip.nl/faq/
https://www.facebook.com/villayipkinderdagverblijf
https://twitter.com/villayip
https://www.instagram.com/villayip/
https://www.google.nl/maps/place/Villa+Yip+Kinderdagverblijf/@51.4229552,5.4103334,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6da30606c7ecd:0xc20acda9ee3bff7f!8m2!3d51.4229552!4d5.4125221
http://www.villayip.nl/
https://www.goedgemerkt.nl/
http://www.villayip.nl/faq/
https://www.villayip.nl/inloggen/
https://www.villayip.nl/kindplanner/

