Huisregels ouders Kinderdagverblijf Hummeltjeshof

Algemeen
• Kinderdagverblijf Hummeltjeshof is geopend op maandag tot en met vrijdag van
06.45 tot 18.45 uur.
• Kinderdagverblijf Hummeltjeshof is het gehele jaar geopend met uitzondering van de
nationale feestdagen. Het kan voorkomen dat we op pakjesavond (5 december),
Kerstavond (24 december) en/of oudejaarsavond (31 december) eerder sluiten. Hier
wordt tijdig bericht aan gegeven.
• Kinderdagverblijf Hummeltjeshof is rookvrij. Dit geldt zowel in als rondom het
kinderdagverblijf.
• Deuren en alle hekken dienen altijd GOED gesloten te zijn. Dit in verband met de
veiligheid van alle kinderen.
• Alle ouders maken gebruik van blauwe overschoentjes als zij de groep betreden. Dit
omdat er ook kleine kinderen kruipen.
• Parkeren van de auto’s bij voorkeur op de grote parkeerplaats aan de hoofdingang
van het VTC. De dorpsstraat is een drukke straat waar (helaas) hard gereden wordt.
• Download de app van KOVnet. Zo blijft u op de hoogte en kunt u ons op de hoogte
houden van wijzigingen en bijzonderheden. Ruilaanvragen/extra opvang kan via
KOVnet worden aangevraagd. Enkel in geval van nood kunt u bellen of mailen voor
extra opvang, dit om misverstanden te voorkomen.
• Wij zijn overdag telefonisch te bereiken op 0653315799. ’S Avonds of in het weekend
kunt u mailen naar info@kdvhummeltjeshof.nl

Halen en brengen
• Tussen 6.45 en 9.00 kunt u uw kindje op de groep brengen. Na 9 uur ontvangen wij
uw kindje in de hal. Vanaf 16.30 kunt u uw kind dan weer ophalen op de groep zelf.
Dit om ervoor te zorgen dat de rust op de groep gewaarborgd blijft.
• Zorg dat u zelf de tas leeghaalt, en in het mandje van het kindje doet wanneer u uw
kindje komt brengen.
• U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoudt van de tas aan het eind van de dag,
controleer deze goed.
• Na 9 uur en tot 4 uur zijn de deuren op slot en dient u aan te bellen om binnen te
komen. Dit voor de veiligheid van uw kinderen.
• Tot het moment van ophalen ligt de verantwoordelijkheid voor uw kind bij de
pedagogisch medewerker. Daarna is uw kind weer uw eigen verantwoordelijkheid.
• Wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders dan uzelf (vader of moeder)
moet dit doorgegeven worden aan de leiding en het liefst een foto appen zodat wij
weten aan wie wij uw kindje meegeven.
• Afspraken die met ouders gemaakt worden en / of bijzonderheden worden direct
opgeschreven in de overdracht en zo snel mogelijk verwerkt door de leiding
• In verband met de ruimte kunnen alleen maxi cosi’s blijven staan. Wandelwagens en
andere autostoelen graag weer mee naar huis nemen.

Bereikbaarheid van de ouders
• Het is belangrijk dat u bereikbaar bent. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk te
worden doorgegeven aan de pedagogisch medewerkers. Ook worden de nummers
opgeslagen in de mobiele telefoon die in geval van nood altijd meegenomen dient te
worden.
• Pedagogisch medewerkers dienen alle wijzigingen direct aan te brengen in KOVnet,
de map en telefoon.
Ziekte
• Wanneer een kind ziek is, kan het niet worden opgevangen door kinderdagverblijf
Hummeltjeshof. Dit geldt voor kinderen met koorts (38,5 of hoger) en een
besmettelijke ziekte zoals overgeven en diarree. Wij zijn verantwoordelijk voor de
gezondheid van alle kinderen en pedagogisch medewerkers en kunnen daarom deze
kinderen niet opvangen. Daarbij hebben de kinderen hun papa of mama nodig om
lekker mee te knuffelen.
• Afmelden van kinderen graag zo snel mogelijk en per mail. Eenmaal afgemeld kunt u
uw kind niet meer komen brengen.
• Een besmettelijke ziekte van uw kind of andere gezinsleden moet zo snel mogelijk
gemeld worden aan ons. Wij kunnen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.
• Wanneer u als ouder wordt gebeld door een van onze leidsters dat uw kindje ziek is,
dient uw kindje zo snel mogelijk opgehaald te worden. Dit in het belang van uw kind
maar ook van alle andere kindjes.
• Wanneer een kind medicijnen gebruikt (tijdelijk of permanent ) moet er ten alle
tijden vooraf een toestemmingsformulier ingevuld worden. Deze kunt u vragen aan
een van onze leidsters.
• Wij dienen nooit paracetamol toe. Een kind met pijn of koorts hoort niet op de
opvang.
Eigendommen van de kinderen
• Ieder kind op het kinderdagverblijf heeft een eigen kapstokje voorzien van een naam.
Jassen en tassen graag ophangen bij het juiste haakje zodat er geen misverstanden
kunnen ontstaan.
• Jassen, schoenen, tassen, flessen, bakjes etc. dienen te worden voorzien van de
naam van uw kind.
• Ouders wordt verzocht de volgende zaken zelf mee te nemen:
▪ Reserve kleding
▪ Eventueel groentehap
▪ Babyvoeding
▪ Eventueel pantoffeltjes
▪ Spenen/ flessen (Let op dat ze niet stuk zijn anders mogen wij ze niet
gebruiken)
▪ Dieetvoeding indien van toepassing
• Alle kinderen tot 1 jaar krijgen een boekje waarin de pedagogisch medewerksters de
avonturen, bijzonderheden en ontwikkeling van uw kind kunnen opschrijven. Ouders
kunnen hierin ook eventuele bijzonderheden vermelden.
• Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de tas aan het einde van de
dag.

•
•

Pedagogisch medewerkers controleren dagelijks spenen op scheurtjes.
Pedagogisch medewerkers adviseren zo min mogelijk speelgoed van thuis mee te
nemen. Dit kan kapot gaan of niet veilig zijn voor de andere kinderen. Ons
kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van speelgoed
of andere meegebrachte spullen van thuis.

Maaltijden
• Eten en drinken wordt door Kinderdagverblijf Hummeltjeshof verzorgd (m.u.v.
babyvoeding, warme maaltijd, eventueel ontbijt en dieetvoeding).
• Kinderen die na 17.45 uur opgehaald worden, kunnen bij ons een warme maaltijd
krijgen. Deze dient echter wel zelf meegenomen te worden en geven wij ’s middags
ivm de drukte. Aan het eind van de dag eten ze brood.
Leefruimte
• Pedagogisch medewerkers leren de kinderen te hebben voor de omgeving.
• Kinderen mogen niet gooien met materialen.
• Het speelgoed wordt regelmatig opgeruimd ; voor een nieuwe activiteit / eten /
slapen etc. De kinderen helpen dan mee.
Buitenruimte
• Koordjes worden vastgezet of verwijderd uit jassen, veters gestrikt, kinderen mogen
geen kettingen om hebben.
• Hekken zitten dicht tijdens het buitenspelen zodat het kind niet de straat op kan
rennen.
• Kinderen spelen alleen onder begeleiding van de leidsters.
• De afstand van de spijlen van het hek voldoen aan de veiligheidsnormen.
• Kinderen mogen binnen het hek fietsen, steppen etc.
• Het buitenspeelgoed wordt na gebruik netjes opgeruimd.
• Giftige plantjes zijn niet aanwezig.
• Wij maken graag uitstapjes bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of winkel. Ouders
geven hier wel of geen toestemming voor door middel van het
toestemmingsformulier welke zij krijgen bij inschrijving van hun kind.
• Als er maar één leidster op de groep is en we gaan naar buiten, wordt er OF op het
verharde stuk OF in het speeltuintje gespeeld. Dit zodat de leidster er altijd is om te
begeleiden op de speeltoestellen. Hier moeten kinderen mee geholpen en
ondersteund worden.

•
•

Slapen
Ieder kind krijgt een eigen slaapzak indien nodig en heeft eigen beddengoed.
Wanneer uw kind op de buik of zij slaapt, toestemming geven via KOVnet.

