
                                                                          

Protocol Huisregels Ouders KDV

Doel:

Afspraken en regels zijn er om duidelijkheid en structuur te geven in hoe wij met 

elkaar en onze omgeving omgaan en om kinderopvang Babbeloes voor een ieder zo veilig 

mogelijk te houden.

Waarom?

Het biedt een duidelijk structuur en bied veiligheid aan de kinderen, ouders en 

medewerkers. Door de continuïteit krijgen kinderen vertrouwen in de opvang en meer 

zelfvertrouwen. Zo weten ze goed wat wel en niet mag bij de verschillende pedagogisch 

medewerksters omdat zij dezelfde regels hanteren en op één lijn zitten. De huisregels 

voor kinderen, ouders en medewerkers zorgen voor veiligheid bij Babbeloes.

Verankering:

Risico monitor en pedagogisch beleid en beleidsplan veiligheid en gezondheid

Huisregels Ouders:
– Code deur bij beide ingangen altijd goed achter u sluiten.
– Bij de ingang aan de Blijdensteinlaan moet u het buitenhek buiten achter u sluiten.
– Geef de code van de deur niet aan derden. Deze is alleen voor ouders/verzorgers
   bedoeld.  Als kinderen door anderen worden opgehaald kunnen zij gebruik  maken van  
   de deurbel. 
– Let goed op  dat bij het betreden en verlaten van  het pand er geen kinderen ongezien
   mee naar buiten glippen
– Geef op de groep door als het kind door iemand anders opgehaald wordt.
– Graag  blauwe slofjes aantrekken bij betreden van het pand.
– Tassen van u zelf bij u houden, i.v.m. verstikkingsgevaar of gevaarlijke stoffen in de
   tas. 
– Kinderen dienen thuis te ontbijten, dit geldt ook voor de eerste ochtendfles voor



   de baby`s
– De tas van uw kind hoog wegzetten op de gang of in de groep,      
   Voor baby's mag u de tas in de keuken  van de groep van uw kind plaatsen.
– Kleding, schoenen, jas en tas voorzien van naam.
– Kinderen geen kleding aan trekken met koordjes of capuchon i.v.m. veiligheid.
– Trek uw kind kleding aan die ook vies mag worden tijdens het spelen en knutselen.
– Geef een extra setje reservekleding mee in de tas van uw kind.
– Kinderen mogen geen sieraden dragen i.v.m. met veiligheid van hen zelf en andere
  kinderen.
– Bijzonderheden over uw kind doorgeven aan de mentor of de stamgroep van het kind.
– Bij binnenkomst willen we graag een korte overdracht over de situatie van uw kind. Bij
  het vertrekken zullen wij u een overdracht geven over het verloop van de dag.
– Het eventuele warme eten en/of toetje van uw kind uit de tas halen voorzien van naam
  in de koelkast plaatsen. (olvarit potjes voorzien van naam op het aanrecht naast de   
  koelkast plaatsen).
– Borst voeding gekoeld vervoeren. Bakjes en of flesjes voorzien van naam en datum en
  in de koelkast plaatsen (zie protocol zuigelingenvoeding) 
– Voor kinderen onder 1 jaar, zorg voor een overdrachtsschriftje.
– Geen warme dranken mee nemen op de groep.
– Fiets (kar) die blijft staan  parkeren in daarvoor bestemde fietsenhok. 
– Stapvoets rijden op de parkeerplaats,auto parkeren in het parkeervlak op Babbeloes
   terrein.
– In het hele gebouw en op de buiten speelplaats geldt een rookverbod. 
– Geef uw kind geen speelgoed vanuit huis mee naar Babbeloes i.v.m. met
   kwijtraken.
– Speelgoed van Babbeloes blijft bij Babbeloes.
– U als ouders bent verantwoordelijk voor uw kind als u zich zelf binnen Babbeloes   
  bevind.
– Vakantie, of komt uw kind niet geef het even door op de groep.
– Kinderwagen buggy of kinderstoelen blijven in  de gang en mogen hier ook blijven
  staan.
– In de groepsruimtes wordt niet gefietst of met loopauto’s gespeeld. Dit mag wel in  de
  hal.  
– Trakteren mag…..het liefst gezond snoep geven we mee naar huis.    
– Bij zonnig/warm weer:…… smeer uw kind in met zonnebrandcrème wij herhalen dit
   s`middags  nogmaals.
– Reservekleding van Babbeloes graag retourneren.
– Communiceer op een respectvolle manier met elkaar.
– Klacht of meningsverschil?, meld het eerst op de stamgroep of bij de mentor van uw
   kind, neem een open houding aan en maak eventuele knelpunten bespreekbaar.



– Alle protocollen en beleidsvormen en overige info vindt u op de website van Babbeloes.

Overig:
Het kinderdagverblijf  is  niet aansprakelijk  als  meegenomen speelgoed en/of kleding
kwijt raakt, vies wordt en/of kapot gaat. Uiteraard doet we erg ons best het kind weer
netjes mee naar huis te geven. Ondanks het gebruik van slabbers en knutselschorten wil
het  wel  eens  mis  gaan  en  kan  er  kleding  vuil  worden.  Dit  komt  dikwijls  omdat  we
kinderen  proberen  te  stimuleren  zelf  te  eten.  Zelfstandig  eten  is  goed  voor  de
motoriek maar ook voor het zelfvertrouwen. Dezelfde situatie doet zich ook voor als we
aan het verven kleuren of knutselen zijn. 

    Ouders kunnen zelf ook reservekleding meegeven in de tas voor ongelukjes . Het is
verstandig uw kind speelschoenen/laarzen aan te trekken voor de buitenuurtjes,  om
slijtage van nieuwe schoenen te voorkomen. Door het gebruik van loopfietsen skelters
zandbak en andere speelgoed zullen schoenen en andere kleding sneller slijten.

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

Jaarlijks: Evaluatie van het protocol 
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