HUISREGELS VAN DE BOOMHUT

(CRECHE)

§ Binnen de opvang en op het terrein van de opvang mag NIET gerookt worden.
§ Ouders dienen zich aan de breng en haaltijden te houden; dit i.v.m. de rust in de groep. Dus
ruim voor negen uur brengen en ruim voor zes uur halen.
§ Jassen en schoenen uit of aan doen in de gang en NIET op de groep.
§ NIET met een baby in de maxi-cosi op de groep komen, in de gang kunt u uw kindje uit de
maxi-cosi halen/doen.
§ Gelieve reservekleding en eventueel regenkleding-/laarsjes mee te brengen.
§ Kleding van de opvang zo spoedig mogelijk gewassen terug brengen.
§ Voor de zuigelingen een fles mee brengen en regelmatig een nieuwe speen.
§ De Boomhut is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van meegebrachte spullen zoals
kleding, buggy's, tassen of speelgoed.
§ Liever geen speelgoed van huis meenemen. Behalve een knuffeltje, doekje e.d. waar het kind
erg aan gehecht is. Niet elk meegenomen speelgoed is namelijk veilig voor in de groep. Let u
ook op wat de kinderen in hun zakken meenemen, met regelmaat toveren ze daar geld, knikkers
of anderszins klein spul uit.
§ Liever geen kleine haarspeldjes in het haar of armbandjes om.
§ Wilt u de kinderen ’s morgens niet met een broodje of snoepend brengen. Dit i.v.m. allergieën
van andere kinderen.
§ Wilt u bij het trakteren rekening houden met de verschillende leeftijden en eventuele diëten
van de kinderen. Graag een gezonde traktatie.
§ Als u uw kind komt halen dan is het blij u te zien. Helaas zien wij te vaak dat ouder(s) dan druk
aan het bellen zijn. Bij het halen graag even uw mobiel in tas of jas laten. bellen kan voor de
opvang maar niet binnen de opvang. Daar graag tijd en aandacht voor uw kind en de
overdracht. Leidsters gaan niet staan wachten totdat u klaar bent bellen.
§ Binnen de opvang kun je een bekende tegenkomen. Bijkletsen gebeurd dan. Super gezellig
allemaal maar zou u uw gesprek wel buiten de opvang verder willen voortzetten en niet binnen
de opvang. Het is voor de rest van de groep onrustig vooral als ook nog oudere broertje/zusje
meekomen.
§ Lange koortjes van de jassen/capuchon worden eruit gehaald.
§ Baby’s dienen uit een fles te kunnen drinken.
§ Kinderen die ziek zijn geweest dienen minstens 1 dag koortsvrij te zijn geweest voordat zij
weer welkom op de opvang zijn.
§ Bij te laat brengen en halen zullen er kosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de
kosten hangen af van of wij wel/niet op de hoogte zijn gebracht.

U word dringend verzocht zich aan deze regels te houden!!!!

