
 

 

Stichting 
Kinderopvang 
Roerstreek 
 
Hele en halve dagopvang  

voor kinderen van 0 tot 4 jaar  
in de volgende kindercentra: 
 
Kindercentrum ‘t Vlaegelke  

Vurensteeg 2 
6061 EJ Posterholt 
 

Kindercentrum ‘t Muuske   
Sportlaan 36 
6075 EV Herkenbosch 
 

Kindercentrum ‘t Knienke   

Markt 64a en 66 

6074 BB Melick 
 
Voor meer informatie: 
 

 0475 40 42 59 
www.kinderopvang-roerstreek.nl 
info@kinderopvang-roerstreek.nl 

“Uw kind verdient het 

beste. Stichting 

Kinderopvang Roerstreek!” 

 

  

 

 

Borstvoeding of 
flesvoeding? 

Als u uw kind naar één van onze 
kindercentra brengt krijgt uw kind 
van ons, net zoals het thuis gewend is, 
borstvoeding of flesvoeding.  

In deze folder leest u meer over de 
mogelijkheden. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting 
Kinderopvang 
Roerstreek 

Borstvoeding en 

flesvoeding 

 



 

Net als thuis… 
 

In het kindercentrum houden wij  
hetzelfde schema aan als thuis, met een 
marge van een half uur.   
De eerste voeding vindt thuis plaats. 
De pedagogisch medewerkers 
bespreken naar aanleiding van de 
eerste voeding met u het ritme van de 
dag. 
 

Een uitgerust kind drinkt beter en een 
goed gevoed kind slaapt beter.  
Een goed slaap- en voedingsritme 
streven wij derhalve na. 
 

De fles wordt vlak voor de voeding 
klaar gemaakt. Wij handelen volgens 
de ‘Hygiënecode voor de 
voedingsverzorging in woonvormen, 
kinderdagverblijven, dienstencentra en 
bij uitbrengmaaltijden’.  
 

Het kind mag in zijn eigen tempo de 
fles leegdrinken en krijgt ook dan onze 
onverdeelde aandacht. Mocht de fles 
niet leeg gaan, wordt de eenmaal 
opgewarmde voeding niet bewaard. U 
wordt geïnformeerd over hoeveel er 
daadwerkelijk gedronken is. 

 
 

  

Flesvoeding 
 

Uw kind krijgt flesvoeding. 
Wij vragen u mee te nemen voor 
zoveel als voedingen nodig zijn op één 
dag(deel) + één extra reserve:  
- schone, gesteriliseerde flessen met 
passende spenen;  
- melkpoeder:  juiste hoeveelheid 
afgemeten per flesvoedingen in 
afzonderlijke containers; 
- indien geen kraanwater gebruikt mag 
worden: gevulde fles(sen) met de juiste 
hoeveelheid afgekookt water of zorgen 
voor voldoende mineraalwater (zonder 
koolzuur) in originele verpakking. Dit 
alles voorzien van de naam van het 
kind. 

“Ook tijdens de voeding 

heeft uw kind onze 

onverdeelde aandacht.” 

Borstvoeding 
 

U kunt bij ons borstvoeding geven 
aan uw kind in een aparte ruimte in 
ons kindercentrum. Een moment voor 
u en uw kind samen. 
 
 

   

Vanzelfsprekend geven wij ook 
gekolfde borstvoeding. Wij vragen u 
de voeding in (inclusief één extra als 
reserve) gesteriliseerde flessen aan te 
leveren. De flessen zijn voorzien van 
de naam van het kind. 
 

Indien het ontdooide borstvoeding 
betreft, vragen wij u ons door te geven 
wanneer deze uit de diepvries 
gekomen is, eenmaal ontdooide 
borstvoeding dient binnen 24 uur 
gegeven te worden.  
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor 
een gekoelde aanlevering van de 
borstvoeding. Wij zorgen dat deze op 
maximaal 4°C bewaard wordt. 
 

 

Ons Protocol Voedsel & Hygiëne is in 
ons kindercentrum ter inzage 
beschikbaar.  
 

Mocht u vragen hebben, vernemen wij 
dit graag! 

 


