Pedagogisch Beleid

Inleiding
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van KDV Kruimeltje. Dit is geschreven voor ouders die al
gebruik maken van onze opvang, ouders die opvang voor hun kind(eren) zoeken en onze
pedagogisch medewerk(st)ers.
In ons pedagogisch beleidsplan staan de uitgangspunten van onze dagelijkse omgang met de
kinderen binnen ons kinderdagverblijf. We vertellen u wat we doen en waarom we het zo doen.
Maakt u al gebruik van onze opvang, dan kunt u met deze uitgave uw dagelijkse bevindingen
toetsen. Als nieuwe ouder kunt u door het lezen van deze tekst bekijken of u ons kinderdagverblijf
wilt bezoeken. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken voor de opvang van uw kind bij
Kruimeltje.
Daarnaast geeft het vastleggen van de uitgangspunten onze pedagogisch medewerk(st)ers een
houvast in de dagelijkse praktijk en in de verdere ontwikkeling van hun werk.
Kinderdagverblijf Kruimeltje wil kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang bieden. Zoals in
de Wet Kinderopvang 2005 omschreven staat: kinderopvang die bijdraagt aan een goede en
gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.
Uitgangspunten bij het opstellen van dit pedagogisch beleidsplan zijn de vier pedagogische
opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang genoemd worden. Deze vier pedagogische
basisdoelen zijn:
het aanbieden aan kinderen van een gevoel van emotionele veiligheid
het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
het bieden van de kans om zich waarden en normen eigen te maken
Visie van KDV Kruimeltje:
Kruimeltje streeft er naar een opvoedingssituatie te bieden die aanvullend is op de
opvoedingssituatie thuis. Kruimeltje is speciaal ingericht voor de kinderen en biedt daardoor
andere mogelijkheden dan de thuissituatie. Het kind krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen tot een
zelfstandig, creatief en kritisch persoon, zowel in groepsverband dan individueel. De kinderen
worden gestimuleerd hun fantasie te gebruiken tijdens het maken van knutselwerkjes en in hun
spel. Kruimeltje stimuleert kinderen in de omgang met andere kinderen door onder meer samen te
spelen, te eten en te slapen. Samen spelen, samen delen is ons uitgangspunt.
Ieder kind wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd waardoor zij zich veilig en geborgen voelt om zich
te uiten zoals ze is. Hierbij wordt mondeling of lichamelijk geweld gecorrigeerd en gevoelens
worden serieus genomen.
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Emotionele veiligheid
Bij Kruimeltje zijn alle kinderen welkom! Ieder kind wordt met evenveel zorg omringd. Emotionele
veiligheid moet gewaarborgd zijn om een kind te kunnen laten ontwikkelen. Daarom nemen wij de
gevoelens van kinderen serieus. De pedagogisch medewerkers verwoorden de gevoelens van
kinderen zoals blijdschap, woede, verdriet, angst en onverschilligheid. Kinderen uiten veel van
deze gevoelens door spel. De pedagogisch medewerkers spelen hierop in en stimuleren dit door
bijvoorbeeld fantasie en rollenspel met de hiervoor aanwezige speelmateriaal zoals poppen, duplo
en verkleedkleren. Hierbij wordt de kinderen gevraagd mee te doen met het spel.
Het is ook belangrijk dat kinderen vertrouwde gezichten zien en zich op die manier veilig en
geborgen voelen. Daarom wordt er op iedere groep met vaste pedagogisch medewerkers gewerkt.
Bij ziekte en vakantie worden de vaste pedagogisch medewerkers eerst benaderd om in te vallen
zodat de kinderen een vertrouwd gezicht blijven zien. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de
vaste invalkracht ingezet. De kinderen hebben hun eigen stamgroep zodat ze altijd bekende
leeftijdsgenootjes zien.
De overdracht van de informatie over de kinderen naar de ouders gebeurd tijdens het mondelinge
contact bij het halen en brengen van de kinderen. Ook wordt er dagelijks een schriftje bijgehouden.
De verhalen die worden geschreven gaan in op de belevenissen van het kind en de groep
gedurende de dag. Individuele ouders hebben recht op privacybescherming door zorgvuldige
behandeling van alle (in vertrouwen) gegeven informatie. Ouders worden op de hoogte gesteld
indien er over hun kind contact en / of overleg gaat plaatsvinden met derden, die niet aan
Kruimeltje zijn verbonden, hierin valt te denken aan school, hulpverlenende instanties en
dergelijke. Er wordt door de leidster geen vertrouwelijke informatie over kinderen en / of ouders
aan andere kinderen, ouders en collega s op Kruimeltje gegeven.
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Mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties.
Wij vinden het belangrijk dat een kind ervaring opdoet en het ervaart hoe het is om samen te zijn
met andere kinderen en volwassenen. Door het omgaan met leeftijdsgenootjes en pedagogisch
medewerkers leert het kind inzicht te krijgen in zijn eigen gevoelens en leert andere reactie
mogelijkheden. Bij ons op Kruimeltje hebben we daarom 3 stamgroepen, lieveheersbeestjes 0 -1
jaar oude kinderen, giraffen 1 2 jaar oude kinderen, bezige bijen 2 -4 jaar oude kinderen. Zo kan
ieder kind zich ontwikkelen en leren van en met eigen leeftijdsgenootjes. Een kind wordt er
geleidelijk aan bewust van dat het een persoon is, die verschilt van de ander. De pedagogisch
medewerkers stimuleren het identiteitsbesef door bijvoorbeeld ieder kind altijd bij naam te noemen.
Er wordt aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen van het kind door te luisteren naar wat
het kind te vertellen heeft en daarop door te vragen en interesse te tonen. Verder is de benadering
van de pedagogisch medewerker naar het kind toe altijd positief zodat het zelfvertrouwen van het
kind bevorderd. Zowel gedurende het vrije spel als tijdens het deelnemen aan een activiteit (van
het dagritme en bijkomende activiteiten) krijgen de kinderen de mogelijkheid en stimulans om
persoonlijke competenties te ontwikkelen. Dit doordat de activiteiten en het speelgoed zijn
afgestemd op de ontwikkeling gebieden van de leeftijd van de kinderen in de groep. Op elke groep
hebben we speelgoed dat uitdaging bied om de ontwikkelingspunten behorende bij die leeftijd te
stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn klei, verf, zandbak, muziekinstrumenten en memorie.
Taal is een belangrijk middel dat je gebruikt in de sociale omgang met anderen. Daarom vinden we
belangrijk dat onze pedagogisch medewerkers een actieve rol hebben en een goed voorbeeld
geven. Er wordt door de pedagogisch medewerker dan ook geen brabbeltaal gesproken of
nagepraat. Ter stimulering van de taalontwikkeling organiseert de pedagogisch medewerker
verschillende activiteiten zoals liedjes zingen, taalspelletjes en spelletjes met klank en geluid.
Kleine kinderen maken een grote ontwikkeling door in de motorische vaardigheden. Wij vinden het
belangrijk dat een kind alle ruimte krijgt om dat te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers
stimuleren de grove en fijne motoriek van kinderen. De grove motoriek wordt gestimuleerd door
dans- en bewegingsspel. Verder kunnen de kinderen klimmen en klauteren op grote blokken en
klimtoestel, glijden van de glijbaan en kunnen ze rennen op het speelterrein. De fijne motoriek
ontstaat ondermeer in het fysieke contact met de pedagogisch medewerkers. Fijne motoriek wordt
bij ons gestimuleerd door het speelmateriaal dat we aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn,
kleurtjes, kralen, rammelaars, babygym, puzzels en duplo.
Bij ons op Kruimeltje stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen om zelf hun sociale
problemen op te lossen. Zonodig biedt de pedagogisch medewerker hulp. De pedagogisch
medewerker legt de kinderen bijvoorbeeld uit dat het niet leuk is om speelgoed van elkaar af te
pakken, en dat het helemaal niet aardig is om iemand pijn te doen. Maar dat het veel leuker is om
samen te spelen en te delen.
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Normen en waarden
Het overbrengen van normen en waarden speelt een belangrijke rol in de opvoeding van de
kinderen. Kinderen moeten de kans krijgen om zich waarden en normen, de cultuur van de
samenleving waarvan zij deel uitmaken, eigen te maken. Het is belangrijk dat kinderen leren om op
een passende manier met andere kinderen, volwassenen en dieren om te gaan. Het gedrag van
andere volwassenen (en dus ook pedagogisch medewerkers) speelt een belangrijke rol bij de
morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties leren kinderen de grenzen van goed of slecht,
van mogen en moeten.
Kruimeltje is een aanvulling op de eigen gezinsituatie, vandaar dat kinderen hier ook de kans
krijgen om zich normen en waarden eigen te maken. Die ruimte bieden we onder andere op de
volgende manieren:
Wij respecteren de kinderen om wie ze zijn en ieder kind is welkom. Wij verwachten ook van de
kinderen dat ze (leren) respect (te) hebben voor anderen. Dit betekent dat zij (en wij!) zich aan een
aantal basale omgangsvormen houden, zoals niet schreeuwen, netjes praten, openstaan voor
anderen, luisteren naar elkaar, op je beurt wachten, aardig zijn voor elkaar (dus ook elkaar geen
pijn doen).
Verder moeten de kinderen zich houden aan een aantal regels, zoals niet rennen op de groep,
zuinig omgaan met de spullen, respect voor de natuur hebben, speelgoed op de eigen groep
houden, samen opruimen e.d.
De pedagogisch medewerkers houden hier toezicht op en spreken de kinderen aan wanneer zij
zich niet aan de regels houden.
We geven de kinderen regelmatig de gelegenheid om hun individuele ervaringen te delen met
de groep. Onder andere aan tafel kunnen de kinderen vertellen over wat ze hebben meegemaakt,
en hoe het er bij hun thuis aan toe gaat. Op die manier leren kinderen dat het ergens anders niet
altijd hetzelfde gaat als thuis. Bovendien leren de kinderen dat ze naar elkaar horen te luisteren in
een gesprek, op hun beurt moeten wachten en respect te hebben voor de ander.
Op verschillende manieren wordt een stukje thuis in het kinderdagverblijf gebracht: Door een
opa & oma ochtend, waarop opa en oma het kinderdagverblijf mogen bezoeken. Door kinderen te
laten vertellen over het werk dat hun papa of mama doet. Het vieren van de geboorte van een
broertje of zusje. De sinterklaasviering en Kerst- en Paasbrunch, waarbij de ouders uitgenodigd
worden.
Verschillen tussen de Nederlandse cultuur en andere culturen worden niet zo uitgediept. De
kinderen in deze leeftijd zijn nog niet zo bezig met cultuurgebonden activiteiten en gewoontes. We
leren de kinderen om respect te hebben voor de ander, ongeacht culturele achtergrond.
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Stamgroepen en dagritme
Bij Kruimeltje hebben we 3 stamgroepen. Elke groep heeft zijn eigen ruimte. Hieronder staat een
beschrijving van elke groep.
De Lieveheersbeestjes.
Op de groep Lieveheersbeestjes spelen de kinderen die tussen de 0 en 1 jaar oud zijn.
Het is een kleine groep met maximaal 8 kinderen onder begeleiding van 2 pedagogisch
medewerkers. Er is een rustige sfeer en veel aandacht voor uw baby.
De kleintjes kunnen spelen in de box, wipstoel of op het kleed. Op de lieveheersbeestjes groep
wordt ook al muziek ten gehore gebracht aan de baby's. Het zijn speciale cd s met geluiden en
melodieën die aangenaam zijn voor de baby's. Indien er toestemming voor is gegeven door de
ouders, worden er ook buiten wandelingen gemaakt.
Slapen wordt door de kleinsten (baby's die nog niet zelf kunnen draaien) in de hangmat of net als
de oudere baby's in het kinderbedje. De babygroep heeft eigen slaapkamers en is afgezonderd
van de andere groepen, zodat de rust niet wordt verstoord door de dreumes en peuter kinderen.
Natuurlijk is het wel mogelijk dat een ouder broertje of zusje, even een kijkje komt nemen bij zijn
/haar broertje of zusje, maar dat gebeurt altijd onder begeleiding van een pedagogisch
medewerkster.
De Giraffen.
Op de groep Giraffen spelen de kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar oud. De groep heeft
maximaal 10 kinderen onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.
Bij de Giraffen worden kinderen gestimuleerd in hun volgende stappen van hun persoonlijke
competenties. We eten gezamenlijk aan tafel, zodat de kinderen van elkaar kunnen leren. De
kinderen leren zelf dingen te doen zoals eten en lopen. Er wordt ook aandacht besteed aan het
leren praten. Zo worden er door middel van boekjes lezen, (plaatjes kijken) woordjes geoefend.
Elke maand werken wij met een thema. Afgeleid van het thema, worden er spel- en
knutselactiviteiten georganiseerd. Ook wordt er aandacht besteed aan jaarlijks terugkerende
thema's als Vader- en Moederdag, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.
Kinderen die op deze jonge leeftijd al met zindelijkheidstraining starten (opverzoek van de ouders),
hebben de mogelijkheid te oefenen op het potje.
De Bezige Bijen.
Op de groep Bezige Bijen, spelen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud. De groep heeft
maximaal 14 kinderen onder de begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers.
Dagelijks worden er gezamenlijke (spel)activiteiten gedaan om de kinderen te stimuleren in hun
vaardigheden, spel en leren om te delen. Naast de gezamenlijke activiteiten wordt ook voldoende
tijd besteed aan de individuele ontwikkeling per kind.
Elke maand werken wij met een thema. Afgeleid van het thema worden er spel- en
knutselactiviteiten georganiseerd. Ook wordt aandacht besteed aan jaarlijks terugkerende thema's
als Vader- en Moederdag, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.
Zindelijkheidstraining is ook een onderdeel van de dagelijkse activiteiten voor de kinderen die
daaraan toe zijn. Voor deze training zijn kindertoiletten en wastafels aanwezig op deze groep.
Om de kinderen te stimuleren, werken wij tijdens de zindelijkheidstraining met een
beloningsysteem. (plakken van stickers en bij zindelijk zijn een diploma)
Verder worden de kinderen voorbereid om naar school te gaan. Wij werken met hetzelfde bordjessysteem (dagritmekaarten) als de basisschool doet in de kleuterklas. Op deze manier is het voor
de kinderen een minder grote verandering om naar de basisschool te gaan.
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Dag ritme
Het dagritme wordt op zowel de dreumesgroep (Giraffen) dan de peutergroep (Bezige Bijen)
gehanteerd. Op de babygroep (lieveheersbeestjes) volgen wij de richtlijnen van de ouders. Onze
ervaring is dat tegen de tijd dat een kind 1 jaar wordt, ons dagritme redelijk overeenkomt met het
ritme thuis.
Tussen 7.00 en 9.00 uur is er de gelegenheid dat de ouders het kindje te brengen.
De leiding neemt dan evt. bijzonderheden met de ouders door.
Om 09.00 uur krijgen de kinderen fruit en drinken. Daarna kunnen de kinderen meedoen aan een
georganiseerde activiteit, of vrij spelen (binnen of buiten).
Tussen de middag, rond 11.15 uur, wordt door ons de broodmaaltijd verzorgd en melk gedronken.
De kinderen die een middagdutje doen gaan daarna naar bed, de anderen gaan lekker spelen.
De kinderen die de ochtend bij ons spelen worden tussen 12.00 uur en 12.30 uur opgehaald.
De kinderen die de middag bij ons komen worden tussen 12.30 uur en 13.00 uur gebracht.
's Middags kunnen de kinderen kiezen tussen een georganiseerde activiteit of vrij spelen (binnen
of buiten).
Om 15.00 uur wordt er gezamenlijk wat gedronken en een koekje gegeten.
Vanaf 16.30 uur kunnen de ouders het kindje opgehaald worden. In overleg kan dit ook eerder, wij
zorgen dan dat uw kindje tegen de afgesproken tijd klaar is.
Om 18.00 uur gaat het licht weer uit, KDV Kruimeltje sluit.
Bij de jongste kinderen volgen wij uiteraard het dagschema wat u ons aangeeft. Het fruit, koekje
eten en sap drinken gebeurd met de jongste die dit al kunnen en mogen hebben. Indien nodig
passen wij het slaapschema aan.
Bovenstaande is een globaal overzicht en een richtlijn voor de pedagogisch medewerkers.
Activiteiten buiten de stamgroepen
De stamgroepen worden voor enkele activiteiten verlaten.
Zo worden kinderen s ochtends en s avonds maximaal een uur gezamenlijk op de peutergroep
opgevangen als het aantal kinderen dit toelaat. Ook mogen broertjes en zusjes elkaar (onder
toezicht) even opzoeken voor een knuffel of kus.
Daarnaast hebben de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om met de groep buiten het
terrein van Kruimeltje activiteiten te doen. Hiervoor is ten alle tijde toestemming nodig van de
ouders van de kinderen. Ouders kunnen hiervoor speciale formulieren invullen en daarop
aangeven of het kindje mee mag. Zonder een getekend formulier verlaat uw kind ons terrein niet
voor bijvoorbeeld één van onderstaande activiteiten. (Uiteraard niet van toepassing bij
calamiteiten.)
Bij activiteiten buiten het terrein van Kruimeltje kunt u denken aan een van de onder staande
activiteiten:
Eendjes brood brengen.
Wandelen.
Spelen in de speeltuin.
Kinderboerderij bezoek.
Speurtocht.
Strand bezoek.
Bij het verlaten van het terrein gaat er altijd voldoende begeleiding mee. De groep is altijd voorzien
van mobiele telefoon en EHBO materiaal.
Een voorbeeld van een grotere georganiseerde activiteit is een crèche reisje. Daarvoor vragen we
altijd de ouders mee van de kinderen die de desbetreffende dag niet in opvang zijn. Vervoer is dan
geregeld met een busmaatschappij of ouders maken gebruik van eigen auto. Alle vervoer is
voorzien van de veiligheidsmaatregelen om de kinderen zo veilig mogelijk te vervoeren.
Tijdens de gehele dag zijn alle kinderen dan voorzien van een button waarop staat wie ze zijn en
waarheen gebeld kan worden indien er een noodgeval is. De leiding van de groep draagt ook
buttons ter herkenning en is voorzien van mobiele telefoon en EHBO materiaal.
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Calamiteitenplan
Wat te doen voor pedagogisch medewerkers bij brand:
Roep direct het hoofd BHV/coördinator of diens plaatsvervanger! Susanne /Linda.
Ontdek je zelf de brand en gaat het om een klein brandje, probeer het dan te blussen met de
aanwezige blusmiddelen. Neem geen risico!
Indien je het alarmsignaal/ontruimingssignaal hoort: Sluit alle ramen van de ruimte.
Zet alle elektrische apparaten uit.
Draag of rijd de baby s in het evacuatiebed naar de verzamelplaats.De pedagogisch
medewerkers van de peutergroep neem alleen de (presentie)lijst mee. De pedagogisch
medewerkers van de dreumesgroep nemen dekens mee.
Loop rustig (NIET rennen, dit vergroot de kans op struikelen).
Blijf bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de grond. (daar is het meeste zuurstof)
Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
Controleer of de groep compleet is en meld je af bij het hoofd BHV/coördinator op de
verzamelplaats. Dit is het parkeer terrein tussen Kruimeltje en De Ploeg .
Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. Met toestemming van het
hoofd/coördinator kan wel bijstand verleend worden aan andere groepen, indien dit nodig mocht
zijn.
Laat de peuters zich opstellen in een rij, geef elkaar een hand of pak het evacuatielint en laat de
kinderen deze vast houden bij de ringen. Evacueer ze uit de ruimte en breng ze naar de
verzamelplaats.
Om de peuters makkelijker in een rij te laten lopen wordt het volgende liedje continu gezongen
(tot het bereiken van de verzamelplaats):
twee aan twee, twee aan twee, zo gaan wij met de juffrouw mee.
Zij aan zij, zij aan zij, netjes in de rij.
Neem alleen de (presentie)lijst mee! Vertel ook tegen de peuters dat zij niks mee mogen
nemen.
Voor andere aanwezigen:
Bel direct het hoofd BHV/coördinator of diens plaatsvervanger.
Ontdekt u zelf de brand en gaat het om een klein brandje, probeer het dan te blussen met de
aanwezige blusmiddelen. Neem geen risico!
Indien u het alarmsignaal/ontruimingssignaal hoort: Sluit alle ramen van de betreffende ruimte.
Zet alle elektrische apparaten uit.
Ga naar de instructieplaats (binnen) en volg de instructies van het hoofd BHV/coördinator.
Ga daarna naar de verzamelplaats (buiten) en meld uw bevindingen aan het hoofd
BHV/coördinator.
Bij een ongeval:
Roep Susanne of Linda of verleen zelf 1e hulp.
Bij ernstig ongeval:
Bel 112!!!
Vermeld:
Je naam
Locatie: De Verbetering 6, Hoogkerk, Groningen
Toestand slachtoffer (wel of niet bewusteloos en evt. reanimatie!)
evt. Welke hulpdienst nodig.
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Bijlage 1: Huishoudelijk reglement
De openingstijden van de opvang zijn: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur.
Indien u de ochtend gebruik maakt van de opvang dient u tussen 12.00 en 12.30 uur uw
kind(eren) te halen.
Indien u de middag gebruik maakt van de opvang dient u tussen 12.30 en 13.00 uur uw kind te
brengen.
Kinderen worden uitsluitend aan de ouders (/verzorgers) mee naar huis gegeven tenzij anders is
aangegeven door de ouders (/verzorgers).
De opvang is het gehele jaar geopend met uitzondering van de officiële feestdagen en
kerstsluiting.
Bij volledige bezetting zal een wachtlijst worden gehanteerd.
Kruimeltje reserveert opvang voor aangeboden producten op vaste dagen, welke contractueel
worden vastgelegd. Met dit systeem bent u altijd verzekerd van een plaats voor uw kind.
Omdat de betreffende plaats voor uw kind is gereserveerd, wordt deze ook gedurende het gehele
jaar in rekening gebracht met uitzondering van de kerstsluiting.
Ruilen van dagen is in overleg met het (vervangend) locatiehoofd mogelijk indien er op de
gewenste dag plaats is. De gereserveerde dagen kunnen alleen in dezelfde week worden
omgeruild en kunnen niet worden opgespaard voor opvolgende weken.
Van niet gebruikte dagen vervalt het recht op gebruik na het verstrijken van de betreffende week.
Wanneer door welke omstandigheden dan ook, het kind te laat van de opvang wordt gehaald,
wordt aan de ouder of verzorger een sanctie van 25,- per overtreding in rekening gebracht (zie
ons sanctie-beleid op www.kdvkruimeltje.nl )
Wanneer uw kind ziek is,( bv. besmettelijke ziektes, koorts, diaree, flinke verkoudheid enz) en de
leidster kan de zorg niet bieden die het kind nodig heeft, dan hoort uw kind niet op de opvang te
zijn. Een van de leidsters zal u bellen als uw kind op de naschoolse opvang ziek is geworden. Dit
is ter beoordeling van de pedagogisch medewerker(s). Bij een koorts van 38,5 en hoger is de
ouder (/verzorger)verplicht het kind op te halen.
Bij ziekte of verhindering van uw kind, graag het kinderdagverblijf op de hoogte stellen voor 9
uur s ochtends.
Kinderen vanaf 4 jaar mogen niet op de stamgroepen. Zij dienen in de hal te wachten. Dit om de
veiligheid van de kinderen op de groepen te waarborgen.
De opvang voorziet in eten en drinken (voor baby s Standaard Nutrilon 1, 2 en 3). Aangepaste
voeding (ivm allergie) dient door de ouders of opvoeders zelf te worden meegebracht.
Ouders dienen toestemmingsformulieren in de vullen en te ondertekenen voor het al dan niet
publiceren van foto s en film waar hun kind(eren) op te zien zijn.
Ouders dienen toestemmingsformulieren in te vullen en te onder tekenen indien het
noodzakelijk is dat een kind een medicijn toegediend krijgt tijdens de opvang.
Ouders dienen kinderen met een schone luier aan te brengen en krijgen hun kind(eren) met een
schone luier mee terug naar huis.
Ouders dienen voldoende luiers mee te geven.
Ouders dienen reservekleding mee te geven.
Kleding (ook jassen en schoenen!), knuffels, flessen en tassen dienen gemerkt te zijn.
De opvang aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen van
kleding, meegebracht speelgoed ed.
Van wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden ouders (/verzorger) op de hoogte gesteld.
Een exemplaar van dit reglement wordt bij inschrijving aan de ouders (/verzorger) verstrekt.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, vindt overleg plaats. Indien het niet
eens bent met de beslissing van de leiding, kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd binnen twee
weken kenbaar maken.
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