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It Hol fan Sol 
Mijn naam is Limkje Schreur-Kootstra, geboren in 1960, gehuwd en moeder van twee volwassen dochters. In 
1998 ben ik begonnen met het opvangen van jonge kinderen en dat is uitgegroeid tot voltijd gastouder zijn. `It hol 
fan Sol` is de naam die ik heb gekozen voor mijn kinderopvang. In januari 2016 heb ik mij laten inschrijven als 
zelfstandig gastouder bij de KVK. `It hol` staat voor warmte en geborgenheid waar je mag opgroeien, vanuit het 
hol mag je de wereld verkennen. `Sol` is de naam van mijn handpop `mol Sol`. Daarnaast betekent het zon, `Sol` 
staat voor licht en warmte die wij willen ontvangen en uitstralen. 
 
`It hol fan Sol` biedt flexibele kinderopvang aan in de leeftijd van 0-12 jaar met voor- en naschoolse opvang. 
Tevens is er een mogelijkheid voor avond- en nachtopvang. In `It hol fan Sol` zie ik kinderopvang als een 
levensstijl, kinderen zijn dan ook op dat moment een onderdeel van mijn gezin. Baby`s en kinderen die overdag 
slapen hebben hun eigen wieg/bed in aparte slaapkamers. Ieder kind heeft zijn eigen pyjama en slaapzak. Om in 
alle weersomstandigheden buiten te zijn beschikt `It hol fan Sol` over laarzen, crocs, waterdichte outdoor kleding, 
zwemkleding en swimtrainers, vesten en relaxbroeken. In geval van nood is er altijd reserve kleding. 
 
Het Kind 
`It hol fan Sol` biedt je een warm nest aan, waar je samen met andere kinderen mag opgroeien. Samen vormen 
we een gezin en zo gaan we ook met elkaar om. In `It hol fan Sol` mag je zijn wie je bent. Je wordt gewaardeerd 
om wie je bent met jouw unieke eigenschappen en karakter. Je mag je ontwikkelen in je eigen tempo. Bij alles 
heb jij je eigen aanpak nodig. Zachte/harde woorden met veel/weinig taal gebruik. Driftige kinderen hebben het 
soms nodig even apart gezet te worden. Elk kind vraagt om een eigen aanpak in niet gewenste situaties.  Je mag 
in liefde opgroeien en daar hoort een knuffel op zijn tijd bij. Krijg je als kind te maken met b.v. gezinsuitbreiding, 
scheiding, verhuizing, voor het eerst naar school, ziekte etc., dan heb je in `It hol fan Sol` meer behoefte aan 
genegenheid en heb je een andere benadering nodig. Hier doe je niet lief, hier ben je geliefd. 
 
Ontwikkeling van het kind 
Kinderen ontwikkelen zich door te spelen, mede door zelf te bepalen waarmee ze spelen en hoe ze spelen.  
`It hol fan Sol` heeft dan ook een ruim aanbod aan speelgoed en speelmogelijkheden waarmee de fantasie 
geprikkeld wordt. In de speelgoedkast kies je zelf waar je mee wilt spelen. Ben je aan nieuw speelgoed toe of heb 
je een nieuwe uitdaging nodig dan wordt dat je aangeboden. Regelmatig wordt er nieuw speelgoed aangeschaft, 
hierbij wordt er gelet op de behoefte van dat moment. De centrale plek van de keuken is de grote tafel, een plek 
om samen te eten, een spelletje te doen, knutselen. Hier speel je met speelgoed waar kleine kinderhandjes niet 
bij kunnen. De keukentafel is de plek waar je verhalen vertelt en waar je luistert. Een plek voor gezelligheid en 
intense rust waar iedereen geconcentreerd bezig kan zijn. Voor de ontwikkeling van de fijne motoriek zijn er zoal 
kralen, puzzels, klei, scharen en kleurtjes aanwezig. Voor de ontwikkeling van de grove motoriek zijn er 
skippyballen, trampoline, schommel, Kickback rebounder. De fietsroute op het erf heeft hellingen en scherpe 
bochten ideaal voor de stuurtechnieken. Tijdens wandelingen gaan de fietsjes mee. Rolspellen doe je met 
verkleedkleren, poppen en barbies, auto`s en treinen, keuken, poppenhuis. In hun spel bootsen de kinderen de 
dingen van de dag na en krijgen hiervoor alle ruimte. In de woonkamer creëren we een speeltafel en leeskast. In 
de bijkeuken is een vaste keuken met poppenbedjes.  
 
Zelfvertrouwen 
It hol fan Sol wil de zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze het vertrouwen te geven dat ze het zelf 
kunnen. Ieder in zijn eigen tempo. Je mag meehelpen met tafeldekken, bakken en koken. Kinderen hun eigen jas 
en schoenen laten aantrekken en elkaar daarmee helpen. Als je eraan toe bent mag je zelfstandig naar de wc 
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gaan. Als je het kunt mag je na het middagslaapje zelf je bed uitkomen en naar beneden gaan. Tijdens 
wandelingen mag je op je fiets vooropgaan en op een afgesproken plek wachten. 
 
De handpoppen Roaske, Sol, Pip en Luna Belle 
Roaske(struisvogel) en Pip(kuiken) woonden in de koffer van Sol(mol). Sol was op reis en liet het beheer van zijn 
koffer aan Roaske over. Roaske had altijd wel iets voor de kinderen in de koffer om mee te knutselen of te spelen. 
Roaske fan Sol, kom út dyn hol….. zongen de kinderen dan. De ein fan elke reis is it paad werom en zo is Sol voor 
altijd weer thuisgekomen. Sol staat op het gevelbord van de kinderopvang en hij wil dan ook dat de kinderen hem 
kunnen zien. Roaske, Sol, Pip en Luna Belle hebben een vaste plaats in de keuken gekregen. Vandaar uit kunnen 
ze de thema`s voor de kinderen verrijken met hun spel. Sol heeft een leeskast waar hij samen met de kinderen 
boekjes kan lezen. Luna Belle heeft een knutselkast. Luna Belle kan veranderen van rups naar pop in een vlinder. 
Zo verandert  het knutsel materiaal in een mooi werkje. Pip zingt en danst. Roaske speelt met de kinderen.  
 
Thema`s 
`It hol fan Sol` werkt met thema`s, dit bevordert de ontwikkeling van het kind. Door het gebruik van thema`s 
wordt de fantasie van het kind geprikkeld. Aangekochte thematisch materiaal levert nieuwe speel mogelijkheden 
op. De thema`s liggen dichtbij de leefwereld van het kind en worden mede bepaald door de seizoenen. Vaste 
onderwerpen zijn herfst en Sinterklaas. Afhankelijk van het weer zijn dit 4 à 5 thema`s per jaar.  De tijdsduur van 
het thema is 4-6 weken, afhankelijk van vakantie en weersomstandigheden. Er is een hoofdthema met sub 
thema`s. Het sub-thema kan bestaan uit knutselen, spellen, speel moment, liedjes en verhaaltjes. De presentatie 
van de sub-thema`s is afhankelijk van de leeftijd en de groep. In de herfst en voorjaarsvakantie zijn er thema 
dagen, speciaal gericht op schoolgaande kinderen. 
  
Dagindeling 
Geen dag is hetzelfde, geen kind hetzelfde. De dagindeling is dan ook afhankelijk van de fase van ontwikkeling 
van het kind en de hoeveelheid kinderen die aanwezig zijn. Moeten we naar school of hebben we vakantie. 
Verder is het weer bepalend voor onze activiteiten. Buiten zijn is heel belangrijk in `It hol fan Sol`. Onze tuin heeft 
dan ook diverse afgeschermde plekjes waar je kunt spelen. Op het zuiden, een speelhuis met daarbij een zandbak 
op sta hoogte. Aan de westkant een wilgenhut en stenenbak.  In het noorden de trampoline. Op het terras aan de 
oostkant is een grote verzonken zandbak. Met je al het rijdend speelgoed kun je een rondje om het huis doen. 
Een groot grasveld op het noorden voor balspellen en waar de schommels zijn. Hier komt in het voorjaar/zomer 
het grote zwembad te staan en in de winter de ijsbaan. De glijbanen liggen verzonken in de tuin. Op mooie lente 
en zomerdagen zijn we de gehele dag buiten, ook voor ons eten en drinken. Globaal ziet de dagindeling er als 
volgt uit: 
07.30 uur -  ontbijt 
08.15 uur - tijd om naar school te gaan/spelen 
09.00 uur -  fruit moment 
10.00 uur -  Yn it hol fan Sol 
11.00 uur -  buiten spelen/wandelen/fietsen 
12.00 uur -  brood eten 
13.00 uur -  tijd voor een middagslaapje/spelen     
14.10 uur -  kinderen uit school halen 
14.30 uur -  theetijd 
14.45 uur -   samen spelen, binnen/buiten/ Yn It hol fan Sol 
16.00 uur - wandelen/fietsen 
17.00 uur - tafelspellen 
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Huisregels 

• Ja=ja en nee=nee vandaag en morgen. 

• Lelijke woorden gebruiken we niet. 

• Niet met speelgoed gooien. 

• Geen speelgoed van een ander afpakken maar even vragen of je het mag hebben. 

• Ben je het met elkaar oneens over het speelgoed dan moet je het samen oplossen. Anders kun je niet 
met het speelgoed spelen.  

• We blijven aan tafel zitten tot we klaar zijn met eten. 

• We mogen niet samen in de wc zijn. 

• Rennen doen we buiten. 

• Herrie en muziek maken we in de bijkeuken of speelgoedkast. 

• Eerst drinken en dan fruit eten. 

• Eerst fruit opeten voordat je iets anders krijgt. 

• Je krijgt pas een volgende boterham als je de korsten hebt opgegeten.  

• We ruimen samen op, degene die als laatste naar huis gaat hoeft niet alles op te ruimen. 

• Spelletjes en puzzels maak je af en ruim je op, voordat je iets anders uit de speelgoedkast haalt. 

• We tillen elkaar niet op. 

• Jassen horen aan de kapstok en de schoenen er netjes onder. 

• In huis hebben we de schoenen uit. 

• Is het buiten nat dan doen we laarzen of crocs aan. 

• Er mag maar een op de trampoline springen, samen springen mag onder begeleiding. 

• Ballen en skippyballen moeten in het gras blijven. 

• Het zand blijft bij de zandbak, je mag niet met emmertjes zand aan de wandel gaan. 
 
Voor de maaltijd bidden we samen en zingen `Dank U voor het eten op mijn bord`, met dit lied sluiten we de 
maaltijd ook af. Je mag je eigen broodbeleg kiezen en als je zover bent je eigen brood smeren. Na de maaltijd 
zingen we `Dank U wel, dat het lekker heeft gesmaakt`, na het poetsen van de tanden mag iedereen van tafel. 
 
Veiligheid 
Rondom ons erf is een beukenhaag. Op verschillende plaatsen hebben we hekjes als afsluiting, zo kun je o.a. veilig 
op de trampoline springen. De schommel hangen we alleen op voor gebruik. Het multifunctionele hekwerk 
gebruiken we binnen en buiten om voor de allerjongsten een beschermde speelruimte te creëren. 
 
Voeding 
`It hol fan Sol` wil verantwoord omgaan met voeding en er voor zorgen dat kinderen voldoende voedingsstoffen 
binnen krijgen. Het brood komt van de plaatselijke bakker. In de zomer maken we limonade van onze eigen 
bramen, rabarber en vlierbloesem. Koekjes bakken we meestal zelf zoals golden syrup koekjes, appel cakejes of 
pompoen muffins. 
 
Luiers 
`It hol fan Sol` wil milieu bewust omgaan met luiers en de keus gevallen op wasbare luiers. De kinderen gaan naar 
huis in een biologisch afbreekbare luier gemaakt van bamboe vezels. 
 
iPad  
In `It hol fan Sol` gaan we bewust om met de iPad. Als een kind alleen is kan er aan het eind van de dag een 
moment zijn voor een spelletje op de iPad. Tijdens het fruit eten wordt er gekeken naar schooltv op de iPad. De 
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filmpjes sluiten aan op het thema. De iPad wordt nog gebruikt voor het dansen. In de herfst en voorjaarsvakantie 
kijken we met de grote kinderen meestal een keer film op groot scherm. 
 
Huisdieren 
In `It hol fan Sol` leren kinderen om te gaan met de huisdieren. Twirre en Noni zijn de honden, zij hebben in huis 
een afgeschermde ruimte. Flearmûske, Jutte en Stryp zijn de poezen, zij hebben hun eigen manden en kleedjes 
waar ze op mogen liggen. Dan zijn er buiten nog twee kippen. 
 
Contact met ouders 
Contact met de ouders is er bij het brengen en halen. Bijzonderheden en wijzigingen in de opvang gaan meestal 
via de app. Het dag verslag van kinderen van 0-4jaar gaat via een schrift. Vakantie en vrije dagen gaan via de 
groepsapp. 
 
Plannen voor 2019 
Aanschaffen bakfiets 
 


