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Crèche Open Hof Ommoord 
 

Historie en doel 

Bij de Erediensten op zondagmorgen, feestdagen en Oecumenische vieringen is er Crèche voor kinderen van 0-4 

jaar. Tijdens de zomervakantie is er geen Crèche.  

 

In de open ruimte op de bovenverdieping hebben de kinderen hun eigen ruimte. Er is speelgoed, voorleesboekjes, 

een tafeltje en stoeltjes en een box en kinderstoel voor de allerkleinsten. 

Ouders kunnen hun kind(eren) voor aanvang van de viering brengen en na de viering weer ophalen of ophalen voor 

de zegen. 

Rooster 

Twee keer per jaar wordt er een rooster gemaakt 

In november voor de periode januari-juli en in juli voor de periode augustus-december. 

In het rooster staan data, tijd, bijzonderheden, wie er dienst heeft en namen en gegevens van de crèche 

medewerkers 

 

Belangrijke punten hierbij zijn: 

 

• Rooster doorsturen naar: 

Medewerkers crèche 

Coördinator kinderdienst 

Contactpersoon roosters voor de kostersmap  

• Rooster ophangen in de crèche kast op de bovenverdieping. 

Materiaal  

Materiaal voor de crèche is te vinden in de hal van de bovenverdieping. Daar staat een bank, tafel, stoeltjes, 

speelgoed en boeken. In de kast staat nog extra speelgoed, knutselmateriaal, een potje om te plassen en een kleed 

om een kind te verschonen. 

De voorraadkasten van de crèche bevinden zich in de pantry. De onderkasten zijn van de crèche voor het opbergen 

van materiaal. 

Overig 

• Eén keer per jaar wordt er een bijeenkomst voor medewerkers georganiseerd. 

• Afspreken om, af en toe, met elkaar de inhoud van de kast te controleren en/of aan te vullen. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, juli 2019 door Tinie van der Linden en Joost Barendrecht. 

Dd. 27 januari 2020 vastgesteld door Werkgroep Eredienst. 

V2 – Dd. 01 februari 2022 het punt rooster doorsturen naar aangepast. Gezien de beperkte omvang van de 

wijziging, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan Werkgroep Eredienst. 

 


