HUISREGELS BABBELOES
ALGEMEEN
1)

2)

Aanmelden kinderen bij Babbeloes.

Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf vergroot de kans dat
Babbeloes kan voorzien in de vraag van de ouders.
Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht. Een
inschrijfformulier is aan te vragen bij onze administratie, Aan de hand van het inschrijfformulier,
wordt er gekeken of er plaats is voor uw kind. Mocht dit het geval zijn, wordt uw kindje geplaatst en
sturen wij u z.s.m. het contract op.
Na het ondertekenen en tijdig retourneren van het contract bent u zeker van een plaatsing binnen
Babbeloes
Afmelden kinderen bij Babbeloes.
Voor het beëindigen van de plaatsing van uw kind, dient u rekening te houden met een maand
opzegtermijn. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en kan per de 15e of het eind van de
daaropvolgende maand. Als uw kind de leeftijd van 4 heeft bereikt, wordt het automatisch
uitgeschreven, per de 15e of het eind van de maand. Bij opzegging door de
afnemer is de datum van ontvangst voor Babbeloes bepalend
De overeenkomst kan zonder inachtneming van een opzegtermijn worden
opgezegd:
A. Als het kind ten behoeve waarvan de overeenkomst is afgesloten overlijdt.
B. Als het kind ten behoeve waarvan de overeenkomst is afgesloten blijvend
invalide wordt en de invaliditeit zodanig is dat behoorlijke kinderopvang
redelijkerwijze niet meer mogelijk moet worden geacht

3) Afwezigheid melden

Mocht uw kind Babbeloes niet bezoeken, meldt dit dan voor 09:15 uur aan de leidsters van uw kind. U
kunt Babbeloes bereiken onder het gebruikelijke nummer of via mail.

4)

Wisselen van dagdelen

Er bestaat de mogelijkheid om incidenteel een dagdeel te ruilen, of extra af te nemen, dat kan alleen
wanneer de groepsgrootte dat toelaat. Extra dagdelen kunnen in de groep worden aangevraagd, d.m.v.
een formulier. Pas na akkoord van een groepsleidster kan er geruild of extra afgenomen worden. De
kosten van een extra dagdeel zijn gelijk aan die van de vaste dagdelen. Hiervoor krijgt u naderhand
een factuur toegestuurd.
Vakanties en ziekte dagen worden niet geruild.

5) Parkeren van uw auto of fiets.

6)
7)

Naast Babbeloes is een parkeerterrein, met aan de rechterkant plaatsen gereserveerd voor het
personeel en ouders voor het halen/brengen. Deze parkeerplaatsen zijn duidelijk aangegeven met een
naambord. Andere parkeerplaatsen dienen vrij gelaten te worden. Voor fietsen is er aan de
rechterzijde ruimte (bij de containers).

Roken

In het hele gebouw en op de buiten speelplaats geldt een rookverbod.

Ziekte

Kinderen met koorts, 38.5°C, en/of een besmettelijke ziekte (zoals waterpokken, bof,
kinkhoest, roodvonk, rode hond, mazelen, krentenbaard) mogen niet op het kinderdagverblijf
komen tot ze weer helemaal beter zijn. Dit om verantwoordelijke en hygiënische redenen.
Bij een temperatuur van 38 graden, overleggen wij de situatie met ouders, vanaf 38.5
graden moet het kind opgehaald worden. Als een kind ziek wordt tijdens de aanwezigheid in
het kinderdagverblijf worden de ouders/verzorgers zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
Ouders/verzorgers moeten altijd bereikbaar zijn in geval van nood. Het kinderdagverblijf
heeft niet de verantwoording voor het verzorgen van zieke kinderen. Indien uw kind direct medische
hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk

contact met u opgenomen. Het is ter beoordeling van de groepsleiding of het zieke kind moet worden
opgehaald. Bij twijfel over toelating van een kind in geval van ziekte hanteert het kinderdagverblijf
haar eigen huisreglement / beleid en is het oordeel van de GGD niet bepalend.
8)

Medicijnovereenkomst

Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed
uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst
wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd.
Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en
dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst is in de
groep verkrijgbaar.

9) Kleding

Het is bij Babbeloes niet toegestaan kinderen sieraden om te doen of kleding aan te trekken met
koordjes/touwtjes en/of capuchon. Dit i.v.m. de veiligeheid van uw kind.
Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk als meegenomen speelgoed en/of kleding kwijt raakt, vies
wordt en/of kapot gaat. Uiteraard doet het kinderdagverblijf erg ons best het kind weer netjes mee
naar huis te geven. Wij adviseren de schoenen en jasjes van naam te voorzien. Er is reservekleding
aanwezig bij Babbeloes, dit dient geretourneerd te worden. Ouders kunnen zelf ook reservekleding
meegeven. Het is verstandig uw kind speelschoenen/laarsen mee te geven voor de buitenuurtjes, om
slijtage van nieuwe schoenen te voorkomen.
HALEN/BRENGEN

1)

Halen/brengen

U kunt uw kind vanaf 07.30 uur brengen en ophalen tot 18.00. In overleg is het mogelijk uw
kind vanaf 7.00 te brengen of tot 18.15 op te halen. De ochtend eindigt tussen 12.30 en
13.00, wanneer ook het middagdeel begint. Babbeloes sluit om 18.00 uur. Dit betekent dat u
voor deze tijd uw kind van de groep opgehaald moet hebben.
Zolang u samen met uw kind in Babbeloes verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Bij
binnenkomst zorgt u voor het ophangen van de jas van uw kind en het aantrekken van zijn/haar slofjes.
Ouders dienen blauwe slofjes over de schoenen te dragen of de schoenen uit te trekken. Het dragen
van naaldhakken zien wij i.v.m. de vloer liever niet.
Uw kind of andere kinderen snoep of andere etenswaren geven zolang u in het gebouw of op het
terrein van Babbeloes bent is niet toegestaan.

2) Vakantie

Babbeloes is het hele jaar open, van maandag tot en met vrijdag,
met uitzondering van oudejaarsdag en feestdagen conform de CAO Kinderopvang. Voorafgaand
aan de zomer- en kerstvakanties vindt onder de gebruikers een inventarisatie
plaats over het daadwerkelijk gebruik van de opvang tijdens de vakantieperiodes.
Het kan hierbij voorkomen dat de groepen zo klein zijn dat er besloten
wordt groepen samen te voegen.

3)

4)

Ophalen door derden

Het kan voorkomen dat het kind door iemand anders wordt opgehaald dan door een
ouder/verzorger zelf. Dit moet worden doorgegeven aan de leidinggevende, anders wordt
een kind niet meegegeven aan de desbetreffende persoon.
Het is niet de bedoeling dat de deurcode aan derden wordt doorgegeven. Deze kunnen gebruik maken
van de deurbel.

Kinderen van gescheiden ouders/verzorgers

Kinderen van gescheiden ouders/ verzorgers dat niet door de ex opgehaald mag worden, dienen een
bewijs van uitzetting van de ouderlijke macht in te leveren. Alleen dan is de leiding bevoegd het kind
niet mee te geven aan de ex-partner. Mochten er problemen ontstaan, kan Babbeloes ervoor zorgen
dat de politie gebeld wordt. De ouder/verzorger met de ouderlijke macht wordt geïnformeerd als
zijn/haar ex- contact gezocht heeft.

5)

Toegangscode

Ter bescherming van kinderen, personeel en eigendommen is bij de voordeur van het kinderdagverblijf
een apparaat bevestigd voor een code of vingerafdruk. Ouders/verzorgers krijgen toegang indien het
kind geplaatst is. Bij eventuele verandering in de code worden ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk
ingelicht. Het is wel van belang de code niet aan derden te verstrekken. Voor derden is er een deurbel
aanwezig.

GARDEROBE
1)

2)
3)

4)

Buggy’s/kinderwagens

Ouders die hun kinderen komen brengen met een kinderwagen of buggy mogen deze meenemen tot in
de gang.
Jassen van personeel en bezoekers dienen aan de daarvoor bestemde kapstok gehangen te worden.
Tassen van kinderen dienen hoog weg gezet te worden. De tassen van de Elmogroep worden in de
keuken op de groep bewaard. Tassen van ouders dienen ze zelf bij zich te houden, wij dragen hier geen
verantwoording voor.
Schoenen van de kinderen staan onderop de kapstokjes, slofjes mogen er bovenop.
LEEFRUIMTE
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8)

Speelgoed

Het speelgoed wordt voor iedere maaltijd en aan het eind van de dag gezamelijk opgeruimd, in de
daarvoor bestemde kasten. Speelgoed bestemd voor oudere kinderen ligt in een afgesloten kast of
hoog in de open kast. Hiermee spelen ze alleen onder toezicht.
In de leefruimtes wordt niet gefietst of met loopauto’s gespeeld. Dit mag wel in de speelhal. Een
balspel is mogelijk zij het in samenspel met een leidster.
De kinderen worden geremd in het rennen en schreeuwen binnen de leefruimte. In het speellokaal is
rennen en klimmen wel toegestaan. Het speellokaal bestaat uit voornamelijk soft-play materiaal.
Eten en/of drinken gebeurd uitsluitend aan de grote tafel. Vooraf wordt er gezamelijk gezongen.
Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord en gezond
zijn. Onze leidsters geven u graag tips.
Na de maaltijden worden de tafels en stoelen en vloer gereinigd.
Kinderen mogen kijken naar baby’s, aankomen zonder begeleiding, mag niet.

Zuigelingen

De jongste baby’s hebben hun eigen voedingsschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld.
Hierdoor kan het ritme zoals het kind dat van thuis kent voortgezet in Babbeloes. Ouders dienen op de
ochtend dat zij hun kind brengen te zorgen:
*voor een schone fles met een afsluitring en dop;
*voor voedingscontainers met daarin de juist afgemeten hoeveelheid melkpoeder per fles;
*voor een extra voedingseenheid die dient als reserve;
*dat de leidsters weten wat de juiste verhouding voeding/water is.
* voor een schriftje met daarin de nodige informatie, eventuele veranderingen in schema`s. Een
schriftje wordt tot de leeftijd van een jaar geschreven.
Moeders die hun kindje graag zelf borstvoeding geven krijgen in Babbeloes de gelegenheid hiervoor.
De leidsters vertellen graag in welke ruimte dit kan.
Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dienen ouders gekoeld of in bevroren toestand aan
te leveren en in de koelkast te plaatsten.
Babbeloes verzorgt al het andere voedsel zoals fijn volkoren brood, fruit, melk, sap, rijstkoeken en
extraatjes. Vanzelfsprekend krijgen alleen de kinderen die eraan toe zijn dit voedsel en pas nadat dit
met de ouders besproken is. Kinderen tot 4 jaar mogen warm eten meebrengen, dit dient wel
gekoeld/bevroren mee gegeven te worden. Ouders zijn zelf eindverantwoordelijk voor de
samenstelling van eigen bereid voedsel als wel de kwaliteit hiervan. Bij twijfel zullen de leidsters met u

overleggen en uw kind het eten niet aanbieden. Onze voorkeur gaat vanwege de bedervingskans dan ook
uit naar potjes,

9)

Hygiëne

Babbeloes beschikt over een schoonmaakteam via Novon schoonmaak, die iedere dag na sluitingstijd
het gebouw schoonmaken. Iedere dag worden de verschoonruimtes, toiletten, keuken, babyspeelgoed
(wat de baby’s in de mond kunnen stoppen), vloeren, tafels en stoelen schoongemaakt. Ocerige taken
zijn verdeeld per maand of per jaar. Het kinderdagverblijf wordt dagelijks gelucht. Het
schoonmaakprogramma is door ouders in te zien.
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SLAAPRUIMTE
Ieder kind heeft zijn/haar eigen beddengoed en slaapzak. Dit wordt om de week gewassen, tenzij het
eerder vervuild is. Babbeloes schaft zelf alle beddegoed aan. Speentjes/knuffeltjes mogen van huis
meegenomen worden.
Iedere groep heeft een eigen slaapruimte, met een kast om beddengoed in te bewaren.
Slaapkamers worden dagelijks gelucht.
Alle bedjes zijn voorzien van schuifjes om het hekwerkje goed af te sluiten.
Elk kind zal in een slaapzak gaan slapen, om te voorkomen dat beentjes klem komen te zitten tussen de
spijltjes
VERSCHOONRUIMTE EN TOILETTEN
Kinderen gaan onder toezicht naar het toilet, hier worden de hygiënische regels voor zowel leidster als
kind, in acht genomen.
Aankleedkussens worden na iedere verschoning gedesinfecteerd. Leidsters reinigen hun handen na
iedere verschoning. Luiers worden door Babbeloes aangeschaft.
Er wordt gebruik gemaakt van een nappywrapper, om stankoverlast te beperken.
De kraan bij de badkamer is voorzien van een thermostaat, deze bevindt zich buiten bereik van de
kinderen. De temperatuur is ingesteld op handwarm.
Desinfectans en schoonmaakmiddelen worden op hoogte weggezet, zodat deze buiten bereik zijn van
de kinderen.
KEUKEN
Deurtjes en lades waar kinderen bij kunnen komen, zijn voorzien van een kindveilige sluiting.
Onveilige/schoonmaak producten zijn buiten bereik.
Huishoudelijke apparatuur staat hoog, snoeren zijn weggewerkt.
Kranen zijn voor kinderen niet bereikbaar
Bij het bereiden van een maaltijd zijn er geen kinderen in de keuken.
BUITENTERREIN
De kinderen mogen buiten op de auto’s, fietsjes e.d. rijden.
De kinderen mogen voor, in het midden of achter op het buitenterrein spelen, hierbij is altijd
begeleiding aanwezig.
Kinderen worden met zonnig weer, ingesmeerd met zonnebrandcreme. Ze dienen al ingesmeerd te
worden voor ze bij Babbeloes komen.
Bij hoge zomerse temperaturen, gaan wij tussen 12.00 en 15.00 uur niet buiten spelen.
Al het speelgoed wordt aan het eind van de dag opgeruimd in de kast.
Kinderen mogen het buitenterrein niet zelfstandig verlaten.

SLOTBEPALING Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie.

