Kinderopvang Thornerkwartier
Kinderdagopvang, peutergroep en BSO in Thorn
Peutergroep en BSO in Wessem

Algemene regels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen dienen op de dagen en tijden te komen die in het contract vermeld staan. Mocht
hiervan worden afgeweken dan dient dit van tevoren met de groepsleiding te worden
overlegd.
Als kinderen ’s morgens later worden gebracht, dan even bij de leidsters aangeven.
Kinderen hebben thuis al ontbeten als ze gebracht worden.
Als een kind ziek is kunnen deze uren niet op een andere dag worden ingehaald.
Een keer ruilen met dagen mag, mits er plek is op de betreffende dag in de groep.
Ruildagen moeten een week van te voren worden aangevraagd.
Peuterochtenden kunnen niet worden geruild.
Kinderen brengen passende reservekleding mee in een tas en dit alles voorzien van naam.
In de winter bij vies weer, is het prettig om kinderen slofjes of gymschoentjes mee te geven,
zodat de vloer niet vies en nat wordt. Deze kunnen op de gang al worden aangetrokken
zodat de kinderen de vieze schoenen op de gang kunnen laten staan.
Ouders dienen goed hun voeten te vegen in de gang en bij vies en nat weer, op te letten dat
ze niet met vieze schoenen de groepsruimte betreden. Dit vanwege de hygiëne voor de
kinderen.

Regels bij het brengen en halen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De buitendeur is voorzien van een bel met camera, ouders van “’t Molentje”dienen aan te
bellen.
Ouders van “De Radslag” bellen bij het ophalen aan bij de bel voor de bso, dit is aan de
achteringang.
Ouders die peuters komen brengen naar “De Mallemolen”bellen niet aan, de deur wordt
door een leidster geopend om 8.30 en ook bij het ophalen om 11.50
Peuters dienen om 12.00 uur te zijn opgehaald.
Basisschool “De Koningsspil” staat in open verbinding staat met de hal in “De Wieken”. Wij
vragen u hier rekening mee te houden tijdens het brengen en halen van kinderen/peuters
tijdens schooltijden.
Kinderen worden door de ouders tot binnen in de groepsruimte gebracht.
Ouders helpen kinderen met jas uitdoen en tas uitpakken.
Ouders parkeren auto’s op de daarvoor bedoelde parkeervakken.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk als kinderen al naar buiten rennen en ouders staan nog
binnen te praten.
Wandelwagens kunnen alleen in overleg blijven staan i.v.m. de beperkte ruimte.
Maxi cosi’s kunnen in de garderoberuimte blijven staan.
Kinderen dienen reservekleding mee te brengen.
Het kind dient tijdig afgemeld te worden als het niet komt of ziek is. Deze dag kan niet
worden ingehaald.

•
•
•
•
•

Eigen speelgoed dient in de tas te blijven, alleen knuffels en spenen mogen mee naar binnen.
Svp alles voorzien van de naam van het kind.
Ouders letten zelf op oudere kinderen die mee komen ophalen.
Als ouders later komen dan het afgesproken tijdstip bijvoorbeeld omdat ze in de file staan,
dan dienen ze, indien mogelijk, dit door te bellen.
Wanneer ouders niet zelf hun kinderen komen ophalen, dienen zij van te voren aan de
leidsters door te geven wie het kind komt ophalen.
Ouders dienen de buitendeur goed te sluiten bij vertrek.

Regels in de gang:
•
•
•
•
•
•
•

Alle jassen en tassen worden netjes opgehangen, of neergezet.
Op de gang/ in de hal wordt rustig gedaan, niet geschreeuwd en niet gerend.
Tijdens schooltijden wordt rekening gehouden met geluidsoverlast vanuit de gang/hal.
Kinderen mogen niet aan andermans spullen komen.
Er mogen geen kinderwagens in de gang staan.
Er mogen geen blokkades voor de deur staan, de doorgang moet ten allen tijden vrij zijn.
Kinderen mogen niet aan de brandslang komen.

Regels in de groepsruimten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speelgoed wordt tussendoor regelmatig samen met de kinderen opgeruimd.
Als kinderen met iets anders willen spelen dan worden de andere materialen eerst
opgeruimd.
Er wordt niet met speelgoed gegooid.
Geen kleine spullen in de boxen gooien, deze zijn voor baby’s.
Geen speelgoed uit de box pakken want dit is materiaal voor de baby’s.
Er wordt niet gerend in de groep.
Kinderen mogen niet op de tafels en stoelen klimmen of er op gaan staan.
Kinderen mogen niet op de bank staan of springen.
Er wordt niet geduwd of geschopt naar elkaar
Als er veel kleintjes rondkruipen dan worden er geen kleine materialen gebruikt.
Speelgoed wordt netjes op de plaats gezet en niet overal neergegooid.
Er wordt niet met de bal binnengespeeld.
Kinderen mogen geen andere kinderen optillen, ook geen baby’s.
Er mag geen speelgoed of andere spullen voor de nooduitgang staan, deze moet ten allen
tijden vrij zijn.
Geen groot speelgoed in de box leggen waar kinderen op kunnen staan.
Kinderstoelen goed controleren op defecten en ver genoeg van de tafel zetten.
Spenen van kinderen steeds controleren of ze niet stuk zijn.
Speelgoed bij het opruimen steeds controleren op defecten.
Als baby’s rondkruipen goed controleren of er geen kleine voorwerpen op de grond liggen.
Baby’s die nog niet zelfstandig kunnen zitten, niet in een kinderstoel zetten. Wanneer een
baby bijna kan zitten (dus een grensgeval), kan je hem/haar wel even in een kinderstoel
zetten, maar zorg ervoor dat dat niet te lang duurt. Spelen op de rug/buik is goed voor de
ontwikkeling van alle spieren.

•

Baby’s /dreumesen die een haarspeldje/elastiekje in hun haar hebben, deze altijd
verwijderen en in hun tas doen. (verstikkingsgevaar)

Regels op de slaapkamer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen worden door de leiding in bed gelegd en mogen er niet zelf uitkomen.
Kinderen worden door de leiding uit bed gehaald.
Op de slaapkamer wordt er niet gerend.
Er wordt niet op de bedjes geklommen.
Hoge stapelbedjes altijd extra controleren of ze goed dicht zijn.
Bedjes bij baby’s half opmaken zodat ze niet onder de deken kunnen komen.
Geen losse hoesjes of dekens in babybedjes.
Alleen in de winter dekens gebruiken, in de zomer alleen lakens, dit vanwege de warmte.
Babyfoon moet altijd aan zijn als er kinderen in de unit liggen te slapen.
Om de 15 minuten even gaan kijken op de slaapkamer of iedereen nog goed in bed ligt.
Geen speelgoed mee op de slaapkamer, alleen speen en bedknuffel.
Bedjes bij het opmaken elke dag controleren op oneffenheden of beschadigingen en kijken of
ze schoon zijn.
Inbakeren mag alleen als ouders hiervoor toestemming hebben gegeven en ze hiervoor een
verklaring hebben getekend.
Kinderen nooit aan de armen uit bed tillen, maar altijd onder de armen.
Niks in de buurt van een bedje hangen, zoals speelgoed, doeken etc.
Kinderen geen harde voorwerpen meegeven in bed, alleen een eigen knuffel en speentje.
Kinderen liggen altijd in een bed !
Kinderen een slaapzakje aandoen

Regels op toilet en verschoonruimtes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen moeten eerst toestemming vragen om naar het toilet te gaan.
Kleinere kinderen gaan alleen onder begeleiding naar het toilet.
Er mag niemand op de verschoontafel komen als er geen groepsleiding bij is.
De leidster blijft altijd voor de verschoontafel staan zodat het kind er niet kan afvallen.
Kinderen mogen niet zomaar met de kraan spelen, alleen gebruiken om handen te wassen.
Kinderen mogen geen reservekleren uit het meubel halen.
Kinderen mogen niet staan op het verschoonmeubel, er kan liggend en zittend verschoond
worden.
Kinderen moeten na het wc gebruik de handen wassen
De verschoonspullen, zalf etc., staat buiten het bereik van de kinderen.
Vieze luiers worden in de luieremmer gegooid.
Kinderen mogen niet spelen op de wc
De groepsleiding wast altijd de handen na het verschonen.
Na iedere verschoning het kussen desinfecteren.

Regels in de keuken :
•
•
•
•
•

Kinderen mogen niet in de keuken komen.
Waterkoker, koffiezetapparaat etc. dienen hoog te staan buiten het bereik van
kinderen, ook al mogen ze niet in de keuken komen.
Deur van de keuken ten alle tijden dicht maken, ook al moet je maar even in de keuken zijn.
Alle scherpe voorwerpen hoog opbergen.
Poetsmiddelen hoog opbergen.

Regels buiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de zomermaanden wordt er niet buiten gegeten en gedronken i.v.m. wespen/bijen
Binnen de omheining mogen de kinderen vrij spelen.
Er mag niet op de omheining geklommen worden.
De poort dient altijd afgesloten te zijn als kinderen buiten vrij spelen.
Wanneer er kinderen buiten spelen is er ook altijd een leidster buiten.
Kinderen mogen nooit zelf naar buiten gaan, eerst toestemming vragen aan de leiding.
Er mag niet gegooid worden met speelgoed of met zand of stenen.
Er mag niets over het hek gegooid worden.
Als het badje opstaat dient er altijd een leiding vlak naast te zitten om iedereen in de gaten
te houden.
Tijdens het wandelen moeten kinderen altijd bij de leiding blijven dus niet vooruit rennen.
Kinderen mogen geen stokken of andere dingen meenemen.
Opletten dat er geen auto’s om de bochten komen aanrijden, kinderen goed bij elkaar
houden.
Buitenruimte elke dag controleren op zwerfvuil en hout etc. alles wegpakken voor kinderen
buiten gaan spelen.
Zandbak altijd met net bedekken zodat er geen vuil in kan komen.
Buitenspeelgoed elke keer opnieuw controleren op defecten, voor het wordt gebruikt.
Bij zon, kinderen insmeren met een hoge factor zonnecrème. Baby’s onder de parasol
houden of in de schaduw laten. Nooit in de wagen in de zon zetten !
Bij heel heet weer, niet tussen 10.00 en 16.00 buiten spelen en goed in de schaduw blijven.

Regels bij het eten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen blijft aan tafel zitten tot alle kinderen klaar zijn.
Alles wordt opgegeten en gedronken.
Met de mondjes dicht eten, en hand voor de mond bij het hoesten.
Handen worden gewassen voor het eten.
Speciaal eten volgens een dieet wordt door ouders zelf meegegeven.
Er wordt niet gesnoept, als er iemand trakteert, hou hier dan rekening mee.
Kinderen eten eerst een boterham met vlees of kaas en daarna met zoetbeleg.
Kinderen mogen niet aan elkaar zitten tijden het eten.
Mondje leegeten voordat er een nieuwe hap of een nieuwe boterham wordt gepakt.

