Beste ouder, verzorger,
Binnenkort komt uw kindje voor het eerst bij Babbeloes. Wij kunnen ons voorstellen dat dit erg
spannend is en dat u enige vragen heeft over wat allemaal mee te geven.
Als uw kindje bij ons komt is het handig te weten dat Babbeloes zorgt voor;
. de luiers, doekjes, sudocreme of bepathen
. Slabbetjes, beddengoed inclusief slaapzak. Ieder kind heeft zijn eigen beddengoed dit wordt
wekelijks gewassen.
. Vers fruit, drinken (diksap, ranja etc en (koe)melkproducten), brood en beleg en alle extraatjes.
. Reservekleding is aanwezig indien er geen reservekleding in tas zit.
Wat is handig zelf mee te nemen?
. De melkproducten, onder een jaar geven wij kinderen geen “gewone” koemelk. Hiervoor dient u
poedermelk mee te geven, afgemeten in een poedercontainer en met een schone, uitgekookte fles.
Graag zowel op de container als de fles de naam van uw kind. Op de container of in schriftje
aangeven hoeveel schepjes het bevat of hoeveel water er in de fles moet.
. Borstvoeding dient u uiteraard ook mee te geven, evenals een schone uitgekookte fles voorzien van
naam. (U mag ook zelf komen voeden) . Het is belangrijk de borstvoeding gekoeld en hygiënisch te
vervoeren zodat bacteriën de minste kans krijgen.
*Geef elk zakje of flesje afgekolfde moedermelk een etiket met daarop de naam van het kind en de
datum .
*Bewaar de melk bij voorkeur in kleine porties van 50 - 120 cc; zo voorkomt u dat wij teveel melk
hebben opgewarmd als uw baby niet alles opdrinkt.
*Vervoer de melk koel van werk naar huis en van huis naar crèche; bijvoorbeeld in een koeltasje met
koelelementen. Plaats de borstvoeding achter in de koelkast, wat eerst gebruikt dient te worden
voorop.
. Groentehap graag meegeven. Dit is natuurlijk leeftijdsafhankelijk, u geeft zelf aan wanneer een
baby met de fruithap of groentehapje begint.. Kinderen onder een jaar houden het thuisschema
zoveel mogelijk aan en krijgen het eten en drinken op andere tijden dan de ouderen.
. Speen of knuffel, voor het slapen gaan, liefst geen knuffel met allerlei lintjes en strikken, ook dienen
de oogjes erop geborduurd te zijn (geen “kraalogen”).
. Warm eten voor `s avonds indien u dit wenst. Alle kinderen boven een jaar mogen warm eten rond
half 5, u dient hiervoor wel een potje/eten en eventueel toetje mee te geven. Zie hiervoor de
huisregels. Ook kan het zijn dat uw kind thuis eet, ze spelen dan door om half 5 of krijgen een
soepstengeltje oid.
. Een schriftje. Voor kinderen tot 1 jaar maken wij vaak gebruik van een schriftje naast de mondelinge
overdracht. Dit schriftje gaat mee naar huis en is bedoeld om elkaar op de hoogte te brengen van
ritme van uw kind. Een schriftje met harde kaft heeft de voorkeur. Hierin kunt u uw gegevens
noteren, het dagritme beschrijven, hetgeen u doet als uw kindje huilt, wat en hoeveel het eet etc.
Wij zien ernaar uit uw kindje op te mogen vangen en hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,
mocht u nog iets willen overleggen of is er iets onduidelijk kunt u ons natuurlijk altijd bellen of
mailen.
Tot gauw bij Babbeloes!

