
OCHTEND -   7U55  TOT 9U

VOORMIDDAG -  9U TOT 12U

MIDDAG -  12U  TOT 13U30

NAMIDDAG -  13U30 TOT 16U

AVOND -  16U  TOT 18U30

Ik ben om 7u55 ten laatste aanwezig, want vanaf 8u arriveren de eerste kindjes!
Als ik geen opvang geef mag ik een half uurtje later komen.
Tijdens de opvang speel ik actief mee met de kindjes en zorg ik er voor dat het materiaal voor de
voormiddag klaar staat.
Om 9u verzamelen we de kinderen.

Ik overloop de aanwezigheidslijst om te kijken of alle kindjes van mijn groep er zijn. 
Voor we starten met de activiteit gaan de kinderen naar de wc. 
Ten laatste om 9u30 starten we met onze activiteit en speel ik actief mee.
Om 10u30 nemen we even tijd voor een koekje en drankje. Ik kan ook een koekje eten maar doe dat wel
bij de kinderen. Na een kwartiertje beginnen we opnieuw  aan onze activiteit.
Om 12u zit de voormiddag er op! Alle kindjes gaan aan tafel en het materiaal zet ik terug op zijn plaats.

Ik heb een half uur middagpauze. Die kan ik gebruiken om even te relaxen en mijn boterhammen op te
eten in het monitorenlokaal. 
De middagpauze is in twee shiften verdeeld, van 12u tot 12u30 of van 12u30 tot 13u. Ik spreek  op
voorhand af met mijn medemoni’s wie er eerst pauzeert en wie als tweede. Zo is er altijd iemand bij de
kinderen.
Om 12u30 zit de eerste shift er op en kan de tweede shift in pauze gaan. Pas als de moni’s van de eerste
shift buiten zijn kunnen die van de tweede shift naar het monilokaal. Kinderen die klaar zijn met eten
mogen van tafel en kunnen spelen. Bij de kleuters controleer ik de brooddoos voor de kinderen van tafel
mogen. 
Om 13u zit de tweede shift er op en spelen de animatoren actief mee met de kinderen. We zorgen er ook
voor dat het materiaal voor de namiddag wordt klaargezet.

Om 13u30 verzamelen we de kinderen in hun groep en beginnen we aan de activiteit van de namiddag. 
Om 16u zit de namiddag er op en kunnen de kinderen een 4-uurtje eten. 

Om 16u start de avondopvang. De kinderen kunnen nu vrij spelen tot ze opgepikt worden. Ik speel actief
mee met de kinderen en zorg ervoor dat het materiaal van de namiddag opgeruimd wordt.
Tijdens de opvang krijgt mijn groep tijd om de volgende dag voor te bereiden. De hoofdanimator komt
een seintje geven wanneer we aan onze voorbereiding kunnen beginnen.
Soms krijg je een extra taak van de hoofdanimator tijdens de avondopvang. Als ik geen taakje krijg speel ik
met de kindjes.
Wanneer de laatste kinderen weg zijn vergaderen we samen in het monitorenlokaal. We evalueren de dag
en brengen de laatste voorbereidingen in orde voor de volgende dag. Na de vergadering mag ik naar
huis!
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