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HUISREGELS KDV HET TUINHUIS
Algemeen:
- In het Tuinhuis is roken verboden!
- De ouders/verzorgers dienen zich aan de haal en brengtijden van het
-
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-
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kinderdagverblijf te houden. ’s Ochtends kunnen de kinderen gebracht worden
tussen 07.00 en 9.00 uur.
Aan het einde van de dag kunnen de kinderen tussen 16.00 uur en 18.30 uur worden
opgehaald.
Andere haal en brengtijden alleen in overleg met de leidster van de groep.
Bij verhindering van het ophalen van Uw kind, dient u dit van tevoren met de
leidster te bespreken, degene die het kind ophaalt zal zich moeten legitimeren.
Wij stellen het op prijs als kinderen op tijd worden gehaald. Na driemaal te laat
ophalen ontvangt u eerst een schriftelijke waarschuwing; na de vierde maal te laat
ophalen krijgt u een boete van € 50,00 en na de vijfde maal krijgt u een boete van
€ 100,00.
Indien afwezigheid door ziekte, vakantie e.d. dient u dit zo spoedig mogelijk te
melden bij de leiding van het kinderdagverblijf.
Wanneer uw kind op het kinderdagcentrum ziek is geworden moet hij/zij zo snel
mogelijk worden opgehaald, en verwijzen wij u naar het ziektebeleid van het
Tuinhuis.
Indien uw kind ziek is of last heeft van een ernstige verkoudheid, ontstoken ogen,
diarree, koorts, (schimmel) infectie, e.d. dient u dit zo spoedig mogelijk door te
geven aan één van de leid(st)ers. Wij verwijzen u naar het ziektebeleid van het
Tuinhuis.
Bij aanvang van de opvang wordt gevraagd naar de vaccinatiepapieren van uw kind.
Wanneer u uw kind niet heeft laten vaccineren zullen wij volgens de wet uw kind
niet weigeren.
Tijdens vakanties en/of ziekte zal er op het kinderdagcentrum een opvangplaats
worden vrijgehouden. Dit betekend dat deze dagen ook zullen worden
gefactureerd. De dagen dat uw kind door ziekte en/of vakantie niet is geweest
kunnen niet geruild of ingehaald worden.
Het ruilen van dagen is alleen mogelijk volgens de richtlijnen in ons pedagogisch
beleid onder punt 11.17.
Aanvraag wijzigingen in de dagen van opvang en opzegging dienen twee maanden
van tevoren, alleen schriftelijk te worden ingediend, anders zijn wij genoodzaakt
de gederfde inkomsten van de wijziging of annulering, (de twee maanden) aan u
door te berekenen. Wijzigingen zijn alleen mogelijk indien dagdelen beschikbaar
zijn. Wanneer een wijziging mogelijk is kan dit administratief alleen per 1e of halve
maand ingaan.
Kinderen die op het kinderdagverblijf een plaatsje hebben genoten, genieten de
voorrang aan plaatsing voor de BSO.
Het kinderdagcentrum is gerechtigd jaarlijks de tarieven te herzien, mits 2
maanden van tevoren aangekondigd.
Het verschuldigde tarief voor de kinderopvang word rond de vijfentwintigste van de
gefactureerde maand geïncasseerd per incasso. Indien U niet of regelmatig het
bedrag binnen de maand betaald, kunnen wij u uw kind plaatsing ontzeggen. In
geval van een betalingsachterstand kan opvang worden geweigerd en zijn wij
tevens gemachtigd de plaatsingsoveréénkomst per direct op te zeggen.
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De ondertekende plaatsingsoveréénkomst dient 2 maanden voor aanvang in ons
bezit te zijn. Indien men dit verzuimt heeft u geen recht op plaatsing, wel worden
de twee maanden doorberekend.
Officiële feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart is het kinderdagverblijf gesloten,
op 24 december sluiten wij om 17:00 uur, deze dagen worden wel doorberekend.
Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het Tuinhuis open op inschrijving. Uw kind is dan
alleen welkom wanneer er van te voren een schriftelijke aanmelding is ontvangen.
Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Wanneer door overmacht het kinderdagcentrum haar deuren moet sluiten (bijv.
ziekte, staking, e.d.) zullen ook deze dagen worden doorberekend. Het
kinderdagcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade
als gevolg hiervan.
Door omstandigheden en in vakantietijd kunnen groepen worden samen gevoegd.
Op de groep waar uw kind verblijft worden foto’s gemaakt van de activiteiten die
met de kinderen gedaan worden. Deze foto’s worden op onze website geplaatst
waar u ze kunt bekijken en opslaan. Wanneer u niet wilt dat uw kind op onze site
komt te staan dan dient u dit schriftelijk te kennen geven bij de groepsleidster van
uw kind en middels het aansprakelijkheidsformulier.
Indien blijkt, dat een in ons kinderdagverblijf geplaatst kind een zodanige belasting
betekent en daardoor nadelige situatie ontstaat, kan het Tuinhuis in overleg met
ouders en verzorgers het contract beëindigen.
Het Ziekte- en Pedagogisch beleid, van het Tuinhuis is altijd op te vragen of te
lezen op onze site: www.het-tuinhuis.nl.
De ouderraad denkt mee en behandelen de klachten en vragen, die intern niet zijn
opgelost. De ouderraad is bereikbaar via ouderraad.hettuinhuis@gmail.com ( uw
correspondentie kunt u ook in de ouderraad brievenbus deponeren.)
De auto’s van de leid(st)ers worden op de parkeerplaats bij de Bijengroep geplaatst
zodat de ouders hun auto’s dichter bij de ingang kunnen parkeren, dit om
problemen met omwonenden, tijdens de haal en brengtijden te voorkomen.
Het tweede hek naar de speelplaats bij de 3B locatie altijd sluiten.
Maxicosi’s dienen weer te worden meegenomen, tenzij anders afgesproken .
De ouders die de kinderen per buggy of kinderwagen meenemen, dienen deze
buiten te laten.
Geen speelgoed van thuis meenemen.
Per groep zijn 2 leidsters aanwezig, uitgezonderd bij het opstarten en afsluiten van
de groep.
De nooddeuren altijd vrij houden van speelgoed en obstakels.

Verzorging.
- Bij de ingang van het kinderdagverblijf staat een rode ton met plastic
overschoenen . Wij verzoeken u deze aan te doen, i.v.m. hygiëne .
- Bij de start van de kinderopvang, dienen de ouder/verzorger een set
reservekleertjes mee te brengen. Er dienen altijd reserve kleertjes aanwezig te
zijn. Belangrijk hierbij is dat de kleding gemerkt is ! Denkt u verder ook aan:
schoenen, laarzen, pantoffeltjes, fopspeen, knuffel etc.
Let op koordjes aan kleding en jassen zijn verboden.
- De kinderen krijgen een eigen slaapzak en beddengoed.
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Bedverdeling wordt genummerd en van naam genoteerd, zodat ieder zijn of haar
eigen bedje heeft: het streven is baby’s boven, dreumesen beneden, de sluitingen
worden extra gecontroleerd.
Ieder bovenbedje is van een airosleep voorzien, (extra oplegmatrasje maatregel
tegen wiegendood), er worden geen losse flesspenen, haarspeldjes, sierraden, en
speelgoed in de bedjes meegenomen.
Tevens is er de mogelijkheid om s ’morgens tot 9 uur koffie te nuttigen,
uiteraard worden de koffie en thee in de thermoskannen geserveerd.
Babyvoeding dient U zelf mee te geven, een melkpoedertorentje krijgt u van Het
Tuinhuis.
Indien uw kind een dieet heeft, dient dit doorgegeven te worden aan de leiding
van het kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf verstrekt de broodmaaltijd aan de kinderen. Deze maaltijd
bevat: brood, smeerbaar beleg, melk, limonade, fruit en crackers.
Er word aan tafel met (alstublieft) gevraagd, met vorkjes gegeten, eerste boterham
altijd hartig beleg aangeboden, en blijven zitten totdat de leidsters het zitten
vrijgeven.
Indien uw kind medicijnen gebruikt, dient dit doorgegeven te worden aan de
leiding, tevens het gebruik en de wijze van inname doorgeven. gelieve de naam van
uw kind op de medicijnen te vermelden. Tevens moet er een toedienen
medicijnformulier ingevuld worden.
Het kinderdagverblijf verstrekt de luiers e.
Voor de schoonmaak taken in het Tuinhuis, is een rooster opgemaakt.
Bij hoofdluis mag het kind na behandeling en schone kleding terug op de groep.
Wij hebben een pedagogisch beleid wat voor u ter inzage is op onze website
www.het-tuinhuis.nl, u kunt deze map ook vinden in de hal direct links bij
binnenkomst op de plank.
Verder vind u daar ook de mappen van het ziektebeleid, brand, hygiëne,
voedingsschema, en klachten protocol, daarnaast de gezondheid en veiligheid risico
inventarisatie ter inzage.
Er word alleen geschikte uitwasbare verf, potloden en kleurpotloden
aangeboden (geen stift en pen ).
Kinderen mogen alleen in het houten tuinhuisje en kasten komen, als daarvoor
toestemming van een van de leid(st)ers is gegeven.
Na het buiten spelen, toiletgang en voor en na het eten worden de handen
gewassen.
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