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Dagopvang Zilvermeeuw, pb locatiebeschrijving  

Versie 1.1, september 2022 
 

Bij Simba werken we volgens het algemene pedagogisch beleidsplan dagopvang, 
beleidsplan veiligheid & gezondheid en de daaruit voortvloeiende protocollen en 
werkinstructies. In onderstaande informatie vindt u gegevens die specifiek voor onze locatie 
gelden. 
  
Dagopvang De Zilvermeeuw is gehuisvest in basisschool De Willemsschool. Bij de 
dagopvang bieden we hele dagen opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
  
Adres- en contactgegevens 
Dagopvang De Zilvermeeuw – Zilvermeeuwstraat 1 - 2681 TT Monster - T. 0174-
246936/240694 

Teamleider: Herma van Venetien – herma@kdvsimba.nl 
Pedagogisch coach: Jettemarie van ‘t Wout: jettemarie@kdvsimba.nl 
 

LRK nummer: 101884758 

Openingstijden 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30-18.00 uur 
Opvang vanaf 7.00 uur op aanvraag. 
 

Sluitingsdagen 

• Erkende feestdagen 

• Kerstavond om 17.00 uur 

• 31 december om 13.00 uur 
 

Gezamenlijke start van de dag 
Om gezamenlijk een activiteit te kunnen starten, vragen wij uw kind voor 9 uur te brengen.  
Voor onze personeelsinzet is het van belang om het tijdig te weten als uw kind niet komt. 
 

Groepssamenstelling/grootte 
Onze locatie heeft vier groepen dagopvang: 

1. Babygroep 
0-2 jaar - maximaal 13 kinderen 

2. Dreumesgroep 
2-3 jaar- maximaal 14 kinderen 

3. 0-4 groep 
0-4 jaar – maximaal 14 kinderen 

4. 3+ groep 
3-4 jaar – maximaal 16 kinderen 

 

Groepsruimte 
De vier groepen hebben hun eigen stamgroep De baby- en dreumesgroep zitten beneden, 
de 0-4 en 3+ groep op de bovenverdieping. 
 

Buitenruimte 
De Zilvermeeuw heeft een ruim buitenspeelplein met verschillende hoeken voor de 
verschillende leeftijdsgroepen. 
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Samenwerking 
Onze kinderopvang is gehuisvest in basisschool De Willemschool. Wij werken samen aan 
een doorgaande leerlijn.  
 

Voorschoolse educatie 
Onze dagopvang groepen werken met het educatieve programma Uk en Puk. De 
dreumesgroep en 3+ groep zijn VE groep. 

 
 
 


