HUISREGELS VAN DE BOOMHUT

(BSO)

§ Ouders dienen zich aan de breng en haaltijden te houden.
§ Binnen de opvang en op het terrein van de opvang mag NIET gerookt
worden.
§ Jassen en schoenen uit of aan doen in de gang.
§ Gelieve reservekleding in tassen mee te brengen
§ Kleding van de opvang zo spoedig mogelijk gewassen terug brengen.
§ De Boomhut is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van
meegebrachte spullen en speelgoed/
§ Wilt u bij het trakteren rekening houden met eventuele diëten van de
kinderen. Graag een gezonde traktatie.
§ Tassen bij u houden (ivm medicatie of tabak)
§ Kinderen niet brengen of meenemen zonder een overdracht/afmelding
aan de leidsters.
§ Zodra u er bent valt uw kind(eren) onder uw verantwoording.
§ 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.
§ Kinderen die naar de BSO gaan dienen zindelijk te zijn.
§ 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!!!!

