HUISREGELS KINDERDAGVERBLIJF BABBELINA

Halen en brengen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Fiets voorzichtig, langzaam en extra oplettend in de omgeving van het kinderdagverblijf.
Kinderen die gebracht of gehaald worden kunnen een seconde aan de aandacht van hun
ouders ontglippen, houdt rekening met elkaar.
Parkeer uw fiets of meegenomen buggy zo dat deze geen ingang of uitgang belemmerd
voor de ouders, kinderen of personeel. Plaats deze in de daarvoor bestemde ruimte.
Sluit altijd de buitendeur of het aanwezige hek bij binnenkomst en vertrek.
Meld uw kind altijd aan en af bij de desbetreffende leidster.
Laat andere of oudere kinderen niet alleen spelen in de algemene binnen- of
buitenspeelplaats, deze kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder.
Laat geen tassen met waardevolle of voor kinderen gevaarlijke spullen slingeren tijdens het
wegbrengen of ophalen van uw kind.
Er mag binnen en buiten op het terrein van de kinderopvang niet gerookt worden.
Signaleert u onveilige situaties binnen of op het terrein van het kinderdagverblijf meldt
deze direct aan de desbetreffende leidster.
De kinderen ontbijten in principe thuis.
Brengen kan vanaf 07.30 tot 9.00 uur en ophalen van 16.30 tot 18.30 uur. Indien u uw
kind eerder wilt komen halen, geef dit tijdig door of neem dan even telefonisch contact met
het kinderdagverblijf op. Bij ophalen door derden, anders dan de vader of moeder: graag
van te voren melden bij de leidster. Desbetreffende persoon moet zich ten alle tijden
identificeren met een paspoort of rijbewijs. Indien dit niet gemeld is, wordt het kind niet
overgedragen.
Speelgoed meenemen van huis, is niet aan te raden. Een knuffel om mee te slapen graag
voorzien van een naam. Kinderdagverblijf Babbelina is niet aansprakelijk voor het
kwijtraken en/of stukgaan van het speelgoed.
Het meenemen van snoep van thuis is niet toegestaan.

De volgende spulletjes graag meegeven
•
•
•

•
•

1 extra set kleding
Op mooie dagen een zwembroekje, zwempakje of zwemluier
1 dagboekje, schrift waarin de bijzonderheden van de opvangdag genoteerd kunnen
worden, u kunt daar zelf de vakanties en andere bijzonderheden van uw kind noteren, we
vinden het leuk wanneer u ook een stukje schrijft
Alle kleding dient voorzien te zijn van naam van het kind
Kleed het kind niet op het paasbest, wanneer kinderen lekker spelen worden ze ook lekker
vies, hierbij wordt vooral gedacht aan verf, water, zand en lijm.

Ziekte
•
•
•

Bij ziekte en/of vrije dagen, graag afmelden voor 9.00 uur 's ochtends.
Met betrekking tot het thuisblijven van een ziek kind worden de richtlijnen van de GGD
gehanteerd (zie voor uitgebreide info ons ziektebeleid).
Als het kind medicijnen moet gebruiken zijn hiervoor formulieren aanwezig die u met de
leidster doorneemt en ondertekent. Hierin staat o.a. om welke medicijnen het gaat en hoe
ze moeten worden toegediend. Check nog even de houdbaarheidsdatum voor u ze aan de
leidster overhandigd.

Extra dagen
•

Extra dagen kunnen worden aangevraagd in overleg met de leidinggevende. Doe dit vroeg
van te voren. Het zal vaak voorkomen dat er geen extra plaatsen beschikbaar zijn.
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Voeding
•

Kinderdagverblijf Babbelina biedt behalve het ontbijt alle voeding op een dag aan,
daaronder wordt verstaan gewone flesvoeding Nutrilon 2, water, sap, fruit, een
knabbelkoekje tussendoor –biscuitje, rijstwafel of cracker- , broodmaaltijd tijdens de lunch,
warme maaltijd in de namiddag. Speciale dieetvoeding dient u zelf mee te brengen.

Luiers
•

Kinderdagverblijf Babbelina biedt gewone luiers aan, luierbroekjes en zwemluiers zijn niet
aanwezig en dient u desgewenst zelf me te geven. Vieringen

•

Op Kinderdagverblijf Babbelina wordt er aandacht besteed aan de vieringen van Pasen,
Sinterklaas en Kerst. Echter zal de nadruk liggen op het spelen van de kinderen, er wordt
niet verplicht om knutsels te maken.
Wanneer uw kind de verjaardag viert bij Kinderdagverblijf Babbelina verzoeken wij om
gezonde traktaties aan te bieden, snoepgoed wordt niet uitgedeeld maar in de mandjes
mee naar huis gegeven. Cadeautjes zijn niet nodig een kind is vaak al blij met een leuke
traktatie. Bij de leidsters kunt u eventueel om voorbeelden vragen.

•
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