Kinderdagverblijf “De Boomhut” Opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar
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OVERBLIJVEN
De leeftijd van de kinderen varieert van 4 tot 12 jaar. Overblijven is mogelijk op maandag,
dinsdag en donderdag. Kinderen van de GSV kunnen ook op vrijdag overblijven. Er is geen
opvang op woensdag. De Dikkedak “opvang” is alleen voor kinderen die ook op de
Buitenschoolseopvang van “De Boomhut” zitten.
OVERBLIJFKRACHTEN
Het overblijven wordt gerund door leid(st)ers en/of groepshulpen. Deze zijn in dienst van het
kinderdagverblijf “De Boomhut” en in het bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag).
HUISVESTING
Het overblijven gebeurt in de Boerderij (BSO). Op een buffet staan verschillende belegde
broodjes, komkommer, tomaat, fruit en drinken klaar. De kinderen kunnen hieruit een keuze
maken. Wij gebruiken plastic afwasbaar bestek, borden en bekers.
VOEDING
Naast het zoete beleg (stroop, jam, speculoos etc.), is er ook vleesbeleg, smeerworst en kaas.
Wat het drinken betreft kunnen de kinderen kiezen uit melk, water, of roosvicee. De
kinderen krijgen van ons bruin brood en een beker drinken. Na het eten is er fruit. Heeft uw
kind een dieet, dan zal in overleg met u gekeken worden hoe we dit het beste kunnen
aanpakken. Als u wilt dat uw kind na het eten zijn/haar tanden poetst dan is dat mogelijk.
Het kind zal dan z’n eigen tandenborstel en tandpasta mee moeten nemen.
TIJDEN EN REGELS
De kinderen worden lopend van school gehaald en uiteraard weer op tijd teruggebracht.
De tussen de middag tijden van de Hayden zijn:
De tussen de middag tijden van de GSV zijn:

11.45 – 12.45 voor alle groepen
12.00 - 13.00 voor alle groepen

Het eten gebeurt gezamenlijk, er wordt dus op elkaar gewacht. Het eten verloopt rustig en
ordelijk. Er wordt tijdens het eten niet naar elkaar geschreeuwd, geklierd of met eten
gegooid. We zitten allemaal gezellig aan tafel te eten en te kletsen en wachten tot dat
iedereen klaar is. Na het eten brengt elk kind z’n eigen bord naar de afruimbak. Samen
worden de tafels verder afgeruimd en schoongemaakt.
Omdat iedere ouder weet wat hygiëne is, gaan wij ervan uit dat u uw kind dingen als
• Handen wassen voor het eten
• Handen wassen na het toiletgebruik
• Niet in iemands gezicht hoesten, maar hand voor je mond al heeft bijgebracht.
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OVERBLIJVEN OP MARGEMIDDAGEN
Indien kinderen vrij zijn i.v.m een margemiddag is er wel een mogelijkheid tot overblijven. U
moet hiervoor uw kind minimaal 3 (werk)dagen van te voren aanmelden voor de overblijf
op deze margedag. Uw kind kan dan tot uiterlijk 13.00 uur blijven. Voor kinderen die niet

zijn aangemeld kan de overblijf geen verantwoordelijkheid dragen. Zij worden naar hun
leerkracht gebracht. Wanneer de kinderen niet om uiterlijk 13.00 uur zijn opgehaald op

margemiddagen worden er extra kosten voor opvang aan u doorberekend. Deze zal gelijk zijn
aan een margemiddag dagdeel.
GEDRAGSPROTOCOL
Wij hebben respect voor de kinderen en wij willen dat de kinderen respect voor ons en voor
elkaar hebben. Tijdens het overblijven gelden dezelfde gedragsregels welke tijdens de
lesuren gelden. Er wordt verwacht dat uw kind zich netjes gedraagt tegenover de leid(st)ers,
zoals de regels die zij in acht nemen jegens hun leerkracht. Bij ruzies grijpen wij niet direct
in, maar komen de kinderen er samen niet uit dan zullen wij hen helpen de ruzie op te lossen
of te bemiddelen. Wij stellen regels op die tijdens het eten en spelen nageleefd moeten
worden. Kinderen die zich niet aan de regels houden worden daar op aangesproken. Bij
herhaalde of zeer ernstige misdragingen zal de leid(st)er het gedrag van het kind met u
bespreken.
SPELEN
Bij mooi weer gaan de kinderen buiten spelen maar, ze mogen ook binnen blijven. Tijdens het
spelen kan er wel eens wat kapot gaan. Daarom raden we u aan een WA-verzekering voor uw
kind af te sluiten.
AANSPRAKELIJKHEID
De medewerkers van “De Boomhut” zijn niet verantwoordelijk voor meegebrachte goederen,
speelgoed, orthodontische voorzieningen of speciale hulpmiddelen enz.
KOSTEN
De overblijfkosten worden uitsluitend via automatisch incasso geïnd. Per keer kost
de overblijf € 4,06. Berekening is 40 week x € 4,06 : 11 maand.
Aantal keer per week

Prijs per maand

1x
2x

€ 14,76
€ 29,52

3x

€ 44,28

4x

€ 59,04

Op margedagen
Twee of meer kinderen

€ 5,00
Geen korting
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DE DIKKEDAK VORM IN HET KORT

ø
ø
ø
ø

wij bieden tussenschoolse opvang n.a.v. een overblijfcontract
de gemaakte opvangkosten worden maandelijks via automatische incasso geïnd
een Dikkedakjaar bestaat uit 11 maanden
u heeft de mogelijkheid tot herziening van het maandbedrag bij langdurige ziekte van
uw kind

ø

indien uw kind minder dagdelen komt dan het opgegeven aantal dagdelen per week dan
worden de opgegeven aantal dagdelen in rekening gebracht.

ø
ø
ø
ø
ø

wijzigingen in de overblijffrequentie of opzegging dienen schriftelijk te gebeuren
wij hanteren geen opzegtermijn, u kunt stoppen per de eerste van een maand
extra opvang wordt maandelijks apart afgerekend
de Dikkedakopvang is een onderdeel van het kinderdagverblijf “De Boomhut”
de Dikkedakopvang valt NIET onder de Wet Kinderopvang.
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