
 
Huisregels kinderdagopvang Tante Keet locatie Achter de Kerk kanaalstraat 58 
versie 2022.04 

Algemeen  

- Alleen in overleg met de pm-ers kan afgeweken worden van de afgesproken haal en 
breng tijden. 

- Als uw kind later komt, een dag niet komt, of bij ziekte, dient u dit voor 9:00 uur 
door te geven aan de pm-er, of via Bitcare. Als u uw kind niet afgemeld heeft, dan 
zal de pm-er contact opnemen om navraag te doen 

- Een dag voordat uw kind, na ziekte, de kinderopvang weer komt bezoeken, dient u 
dit door te geven bij de pm-er, of via Bitcare 

- U moet als ouders altijd bereikbaar te zijn voor noodgevallen, of hiervoor een adres 
bekend te maken. 

- Belangrijke informatie wordt doorgegeven via email, Bitcare of Whats app. Als u 
niet beschikt over internet of geen e-mailadres heeft, dan kunt u dit doorgeven.  

- Kinderen komen naar het kinderdagverblijf altijd met hun ouders/verzorgers 
- Kinderen gaan altijd naar huis met hun ouders/verzorgers 
- Medewerkers en ouders/verzorgers sluiten de hekken en deuren altijd 
- Er is altijd een medewerker aanwezig bij de kinderen 
- Honden en katten zijn op de locatie niet welkom. Honden die met ouders 

meekomen kunnen buiten aangelijnd wachten 
- Gelieve de kinderen weinig speelgoed van huis mee te laten nemen, wanneer hier 

wel voor wordt gekozen, is het kwijt raken of kapot gaan hiervan op eigen risico.  
- Tassen van medewerkers en ouders/verzorgers dienen meegenomen of opgeborgen 

te worden 
- Speelgoed is bedoeld om ermee te spelen, we gaan netjes met onze spullen om. 
- Het licht is op de locatie altijd aan.  
- De medewerkers bedienen de lichtknoppen 
- Roken is niet toegestaan in en om de locatie 
- De auto moet buiten het terrein worden geparkeerd in de daarvoor bedoelde 

parkeervakken.  
- Het is niet toegestaan dat ouders zonder overleg door de ruimte van de groep 

lopen. Bij het ophalen en brengen van uw kind willen wij ouders vragen om op de 
mat te blijven staan.  

- Indien ouders in overleg door de ruimte mogen lopen dan verzoeken wij ouders om 
de schoenen uit te doen of gebruik te maken van de schoenslofjes.  

- Luiers worden van thuis meegenomen. Zorg dat er altijd voldoende  op de locatie is.  
- De kinderen van het kinderdagverblijf hebben een eigen bakje voor hun luiers, 

doekjes, tas, knuffel, speen en slaapzak.  



Entree 

- Denk eraan om de voordeur dicht te houden bij het brengen van de kinderen.  
- Buggy’s/kinderwagens die eigendom zijn van de locatie, worden door de 

medewerkers na gebruik opgeborgen  
- De buggy’s/ kinderwagens, maxi cosi’s mogen in overleg achter blijven op de 

locatie.  
- Als de kinderen binnen komen doen ze hun schoenen en jas uit en bergen deze zelf 

op in de daarvoor bestemde bakken. 
- Deuren worden geopend en gesloten onder toezicht van de medewerkers 
- Kijk door het glas van de deur of er niemand achter zit/staat voordat de deur 

geopend wordt 

Leefruimte 

- Binnen worden bij voorkeur geen schoenen gedragen waarmee ook buiten gelopen 
wordt. Geef uw kind daarom sloffen mee, of schoenen waarop niet buiten gelopen 
wordt.  

- De kinderen mogen zelf speelgoed en boekjes pakken uit de kasten op ooghoogte  
- De vensterbanken zijn niet bedoeld om op te klimmen of te spelen 
- De oven/magnetron staat op de koelkast zodat de kinderen er niet bij kunnen 

Buiten  

- Kinderen lopen, rennen en fietsen rustig en houden rekening met andere kinderen 
- In de zandbak mogen de schoenen uit. Schoenen die worden uitgedaan, blijven bij 

de zandbak staan. Wanneer kinderen uit de zandbak gaan, doen zij hun schoenen 
weer aan. 

- De omheining is niet bedoeld om op te klimmen  
- De speelhoeken , speelkeukentjes zijn niet bedoeld om op te klimmen 
- Het rijdend materiaal is bedoeld om op te rijden, niet om mee te gooien.  

Slapen: 
- Kinderen tot minimaal twee jaar slapen in een slaapzak i.v.m. wiegendood 

preventie. Deze zelf mee geven als uw kind naar de opvang komt. 
- Sokken, haarspeltjes , elastiekjes en sieraden gaan uit bij het slapen. Indien u wil 

dat sieraden aanblijven kunt u hiervoor een formulier tekenen.  



Alleen BSO:  

- Maakt uw kind gebruik van de BSO, tijdens schoolweken, de afwezigheid uiterlijk 
melden voor 14.30, i.v.m. ophalen bij de school. 

- Bij studiedagen/ schoolvakanties tijdig doorgeven dat uw kind (extra) wil komen, 
zodat wij rekening kunnen houden met de planning.  

- Ivm de wettelijke kindratio kunnen wij extra planning niet altijd honoreren.  

Gezondheid/hygiëne  

- Bij ziekte van uw kind worden de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in ons 
pedagogisch beleidsplan. 

- Als uw kind een speen heeft, zorgt u er dan voor dat de speen heel is 

Voeding 

- Wijzigingen in voeding moeten schriftelijk of via Bitcare worden doorgegeven.  
- De kinderen krijgen fruit, brood, drinken en tussendoortjes van Tante Keet.  
- Flesvoeding moet van thuis worden meegenomen.  

  

Veiligheid  

- Als uw kind niet opgehaald wordt door u of een ander vertrouwd persoon, geeft u 
dit dan van tevoren door. We geven uw kind niet mee aan een onbekend persoon. En 
doen de deur niet open voor een ons onbekend persoon. De pm-ers bellen u dan op 
om te vragen of het klopt dat uw kind opgehaald wordt door een voor ons onbekend 
persoon. 

- Let erop dat u deuren, traphekjes en tuinhek altijd achter u sluit.  
- Weest u zich ervan bewust dat kleding met lange koordjes en sierraden 

(armbandjes, (lange)  kettingen, (grote) oorbellen) een gevaar op kunnen leveren 
tijdens het spelen. Kinderen kunnen hier mogelijk mee blijven hangen/haken. De 
pm-ers letten hier ook op, en kunnen u verzoeken om kledingstukken/sierraden die 
in hun ogen gevaar op leveren, niet meer aan te trekken naar de opvang.  

- Let erop dat uw kind (0-4 groep) geen kleine voorwerpjes meeneemt in zijn/haar 
zakken (schroefjes spijkers, kindersurprise speeltjes e.d.) Dit kan gemakkelijk 
verloren worden, zodat het op de grond komt. Andere kinderen, vooral de baby`s, 
kunnen dit dan in hun mond doen. (Stikgevaar)  

- Weest u zich ervan bewust dat het dragen van oorbelletjes of haarspeldjes bij een 
klein kind een gevaar op kan leveren. Als het oorbelletje of speldje losraakt, kan 
het kind, of een ander kind het oorbelletje/speldje in de mond doen. (Stikgevaar). 
De pm-ers letten hier ook op, en kunnen u verzoeken om de oorbelletjes of speldjes 
die in hun ogen gevaar opleveren, voorlopig even niet meer aan te doen naar de 
opvang.  

   




