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11.5.1  HUISREGELS KDV HET TUINHUIS MENDELWEG 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Hieronder leest u de huisregels van Het Tuinhuis, locatie Mendelweg. Het doel van 
huisregels is dat er afspraken en regels zijn om duidelijkheid en structuur te geven in hoe wij 
met elkaar en onze omgeving omgaan. Daarbij willen wij in samenwerking met u Het 
Tuinhuis voor een ieder zo veilig mogelijk maken.   
Mocht u nog vragen hebben over deze huisregels, dan kunt u zich richten tot de 
locatiecoördinator.  

 
 
Brengen en halen: 

➢ Bij de ingang van het kinderdagverblijf staat een mand/ton met overschoenen . Wij 
verzoeken u deze aan te doen, i.v.m. hygiëne . 

➢ De ouders/verzorgers dienen zich aan de haal- en brengtijden van het 
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.  

➢ Na driemaal te laat ophalen ontvangt u eerst een schriftelijke waarschuwing, na de 
vierde maal te laat ophalen, krijgt u een boete van €50,- en na de vijfde maal krijgt u 
een boete van € 100,- 

➢ Andere haal en brengtijden alleen in overleg met de pedagogisch medewerker van de 
groep. 

➢ Bij verhindering van het ophalen van uw kind, dient u dit van tevoren met de 
pedagogisch medewerker te bespreken, degene die het kind ophaalt zal zich moeten 
legitimeren 

➢ Indien afwezigheid door ziekte, vakantie e.d. dient u dit zo spoedig mogelijk te 
melden bij de pedagogisch medewerker op de groep. 

 
Veiligheid en gezondheid 

➢ Wij vragen u binnen de hekken van Het Tuinhuis niet te roken! 

➢ Wij vragen u de hekken en deuren achter u te sluiten, dit i.v.m. de veiligheid van de 
kinderen.  

➢ Het ziektebeleid van Het Tuinhuis is op te vragen of te lezen op onze site: www.het-
tuinhuis.nl. 

➢ Bij aanvang van de opvang wordt gevraagd naar de vaccinatiepapieren van uw kind. 
Wij willen u wijzen op het risico voor andere kinderen wanneer uw kind niet 
gevaccineerd is. Wanneer u uw kind niet heeft laten vaccineren zullen wij volgens de 
wet uw kind niet weigeren.  

➢ Als een kind ziek wordt op de opvang, is het wenselijk dat hij/zij binnen een uur 
opgehaald wordt. Wij verwijzen 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 pedagogisch medewerkers. Wij verwijzen u naar het ziektebeleid van 
Het Tuinhuis. 

➢ Indien uw kind medicijnen gebruikt, dient dit doorgegeven te worden aan de 
pedagogisch medewerker van de groep, 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. 
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➢ Bij hoofdluis mag het kind na behandeling  en schone kleding terug op de groep. 

➢ Indien uw kind een dieet heeft, dient dit doorgegeven te worden aan de pedagogisch 
medewerker van de groep.  
We gaan dan graag in overleg om te kijken wat we voor u kunnen betekenen en 
vragen we u eigen voedsel mee te geven.  

➢ Indien blijkt, dat een geplaatst kind een zodanige belasting betekent en daardoor 
nadelige situatie ontstaat, kan Het Tuinhuis in overleg met ouders en verzorgers het 
contract beëindigen. 

➢ Wij streven ernaar om ieder kind zoveel als mogelijk in zijn of haar eigen bedje te 
laten slapen.  

➢ De kinderen krijgen een eigen slaapzak en beddengoed.  

➢ Er worden geen losse flesspenen, haarspeldjes, sierraden, en speelgoed in de 
bedjes meegenomen. 

➢ Wij verzoeken de ouders/verzorgers een set reservekleding mee te brengen. 
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. 

 
 
Verzorging 

➢ Babyvoeding dient u zelf mee te geven, een melkpoedertorentje krijgt u van Het  
Tuinhuis. 

➢ Moedermelk dient u gekoeld aan te leveren, voorzien van etiket met naam en datum. 
➢ Het kinderdagverblijf verstrekt de broodmaaltijd en tussendoortjes waaronder fruit, 

een koekje of een cracker, aan de kinderen. We bieden de kinderen water, thee of 
lichte limonade aan.  

➢ Aan tafel worden de kinderen gestimuleerd om een keuze te maken welk beleg zij op 
brood willen, bij de eerste boterham hebben zij keuze uit hartig beleg, bij de tweede 
of volgende boterham mogen zij ook een keuze maken uit zoet beleg. We stimuleren 
de kinderen om met vorkjes te eten.  

 
Overig 

➢ Bij Het Tuinhuis is het mogelijk om dagen te ruilen volgens de richtlijnen van ons 
ruildagen beleid.  

➢ Kinderen die op het kinderdagverblijf een plaatsje hebben genoten, genieten de 
voorrang aan plaatsing voor de BSO. 

➢ Officiële feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart is het kinderdagverblijf gesloten, op 
24 december en 31 december sluiten wij om 17:00 uur. 

➢ Tussen Kerst en Oud & Nieuw is Het Tuinhuis open op inschrijving. Uw kind is 
welkom wanneer er van te voren een schriftelijke aanmelding is ontvangen. Hier zijn 
geen extra kosten aan verbonden. 

➢ 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 per mail naar u verzonden. 
Wanneer u niet wilt dat er foto’s gemaakt worden van uw kind, dan dient u dit 
schriftelijk te kennen geven bij de pedagogisch medewerker van uw kind, middels het 
aansprakelijkheidsformulier. 

➢ Bij eventuele vragen en/of klachten kunt u zich wenden tot de pedagogisch 
medewerkers op de groep. Indien u dit niet wenst of niet tot een oplossing komt, kunt 
u zich wenden tot de locatiecoördinator. Zie onderstaande contactgegevens. 
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➢ De ouderraad denkt mee en behandelt eventuele vragen en klachten, die intern niet 
zijn opgelost. De ouderraad is bereikbaar via ouderraad.hettuinhuis@gmail.com  ( uw 
correspondentie kunt u ook in de ouderraad brievenbus deponeren.) 

➢ U kunt uw auto parkeren op de parkeerplekken direct aan Het Tuinhuis.  

➢ 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. 

➢ Gelieve geen speelgoed van thuis meenemen. 

➢ De nooddeuren altijd vrij houden van speelgoed en obstakels. 

➢ Wij hebben een pedagogisch beleid wat voor u ter inzage is op onze website 
www.het-tuinhuis.nl 

 
 
Locatiecoördinator 
Joyce Maris 
Telnr. 0172-576710 
joycemaris@het-tuinhuis.nl 
Alle dagen aanwezig. 
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