Huisregels
Parkeerterrein
 Fietsen moeten in het fietsenrek buiten het speelpleintje geplaatst worden.
 Auto’s kunnen parkeren in de parkeervakken van het parkeerterrein.
Aanmelden van kinderen
 Nieuwe ouders komen op afspraak langs voor een rondleiding. Ouders krijgen na de
rondleiding een informatieboekje mee als verdiepingsstof. In dit informatieboekje staat tevens
de website vermeld. Hier kunnen ouders tevens ons pedagogisch beleidsplan vinden.
 Vervolgens wordt het inschrijfformulier volledig ingevuld geretourneerd.
 Na retournering inschrijfformulier, zal het contact worden opgenomen met de ouders over
eventuele wachtlijsten.
 Wanneer er duidelijkheid is over de gewenste dagdelen en de eventuele wachtlijst, zal het
kind ingeschreven worden zodra de betaling van het inschrijfgeld is voldaan.
 Hierna zullen ouders een bevestiging ontvangen.
Annulering inschrijving
 Wanneer de ouders na inschrijving toch besluiten geen gebruik te maken van de diensten van
Floddertje, dient dit tenminste 1 maand van te voren schriftelijk door gegeven te worden aan
Floddertje. Wanneer dit later gebeurt dan 1 maand, zal KDV Floddertje de ingeplande
dagdelen van de aankomende maand in rekening brengen.
 Ouders hebben geen recht op retournering van het inschrijfgeld.
Afmelden van kinderen
 Ouders dienen tenminste 1 maand van te voren schriftelijk op te zeggen.
Halen en brengen
 Haal,- en brengtijden hele dagopvang: tussen 07.30uur en 09.00 uur brengen en tussen 16.30
uur en 18.00 uur halen.
 Haal,- en brengtijden halve dagopvang: Ochtend tussen 07.30 uur en 09.00 uur brengen en
tussen 12.30 uur en 13.00 uur halen.
Middag tussen 12.30 uur en 13.00 uur brengen en tussen 16.30 uur en 18.00 uur halen.
 Te laat ophalen wordt € 2,-- per 5 minuten extra in rekening gebracht.
 Afwijkende haal,- en/of brengtijden dienen te worden overlegd met de leiding.
 Maximaal 2 personen tegelijk mogen de kinderen komen halen om drukte te voorkomen.
 Er worden van te voren afspraken gemaakt over de personen die de kinderen ophalen. Mocht
dit anders zijn, dient dit mondeling, telefonisch of schriftelijk duidelijk doorgegeven te worden
aan de leiding.
 Wanneer een kind door de ouder meegenomen wordt, moet dit aan de leiding worden
doorgegeven. Dit wordt vervolgens aangetekend op de aanwezigheidslijst.
 Hekje moet altijd dicht gedaan worden.
Garderobe
 Buggy’s en kinderwagens mogen niet mee naar binnen.
 Buggy’s, kinderwagens en maxi-cosi’s mogen niet op ’t dagverblijf achtergelaten worden.
 Bij afwijkende haal,- en of brengtijden dient de rust in de gang maximaal te blijven ivm
geluidsoverlast voor de slapende kinderen.
 Ieder kind heeft zijn of haar eigen kapstok met luizencape. Jassen dienen ten alle tijden onder
deze cape gehangen te worden.
 Schoenen en pantoffels moeten gemerkt zijn en moeten in de schoenen zakjes worden
gedaan, die bij de cape hangt.
 Leidsters hangen de jas en tas in het kantoor.
 Ouders houden de jas bij zich. Laat deze nooit onbeheerd slingeren. Er kunnen gevaarlijke
voorwerpen in de zakken zitten.
 Laat geen tassen onbeheerd in de gang achter. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten of
medicijnen inzitten.
 Er mag geen speelgoed in de gang achter gelaten worden.
 Er wordt in de gang niet gerend.



In de gang wordt niet gespeeld.

Leefruimte
 Schoenen op de groep zijn verboden. Kinderen dragen pantoffels, of sokken met noppen en
ouders kunnen gebruik maken van de blauwe overschoenen die in de gang te vinden zijn.
 Speelgoed heeft een vaste plek en dient na gebruik weer opgeborgen te worden op deze plek.
 Iedereen moet helpen opruimen, ook de kleinere kinderen.
 Na iedere activiteit wordt er netjes opgeruimd.
 Er wordt niet hard gelopen.
 Fietsen en rijden met karren, mag uitsluitend in de ‘karrenhoek’.
 Er wordt niet tegen de muur gebotst.
 Karren onderling mogen niet botsen.
 Met de bal mag gerold worden, maar niet omhoog gegooid worden.
 Met speelgoed wordt niet gegooid.
 Er mogen geen speelattributen voor de nooduitgang en de deuren staan.
 Materiaal en speelgoed wat in het dagverblijf aanwezig is, is heel, kindvriendelijk en goed
onderhouden.
 Grotere kinderen mogen niet in de voor baby’s bestemde ruimten en plekken spelen als daar
een baby aanwezig is.
 Er mag niet in kasten, op tafels, op de box en op de stoelen geklommen worden.
 Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen. Leiding kan geen verantwoording dragen
voor het wegraken van speelgoed of schade door of aan het materiaal.
 Kinderen mogen zelf speelgoed uitkiezen dat binnen hen bereik staat. Ze mogen alles pakken
en gebruiken.
 Speelgoed dat zij zelf niet mogen pakken (kleine onderdelen of knutselmateriaal) staat
opgeborgen in ons kantoor.
 Kapot speelgoed wordt weggezet om te laten reparen of wordt direct weggegooid.
 Geen losse kleine voorwerpen binnen bereik van de kleine kinderen laten slingeren.
 Er staan geen opstapmogelijkheden in de box, zodat kinderen niet uit de box kunnen klimmen.
 Kinderen die kunnen staan, zitten nooit zonder toezicht in de box.
 Wanneer er een kind of baby in de box zit, worden de slotjes altijd dicht gedaan.
 Speelgoed met touwtjes mogen geen langer touwtje hebben dan 22 cm.
 Er worden geen jassen, tassen of schoenen op de leefruimte gelegd.
 Losse snoeren van lampjes, radio, tv e.d worden zo kort mogelijk gehouden, en hoog
opgeborgen of goed weggewerkt.
 Elektrische apparaten staan zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen.
 Meubilair wordt bij iedere schoonmaakbeurt gecontroleerd op scherpe dezen en splinters.
Bevindingen worden meteen gemeld en zo snelmogelijk verholpen.
 Warme dranken worden nooit onbeheerd op de groep gelaten en niet genuttigd wanneer de
kinderen erbij kunnen.
 Er mogen geen wipstoeltjes op tafel.
 Er mogen geen kuipstoeltjes op tafel zonder toezicht.
 De temperatuur dient te allen tijde rond de 21 graden te zijn. Dit wordt gecontroleerd middels
een temperatuurmeter.

Kleding
 Kinderen mogen geen touwtjes aan jassen en truien hebben. Capuchon touwtjes moeten vast
zitten of verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze touwtjes blijven hangen en stikken.
 Groepsleidsters zijn bevoegd losse touwtjes uit kleding te halen.
 Kettingen en andere versieringen om nekjes die niet kapot springen als een kind er aan blijft
hangen zijn verboden. Denk hierbij aan leren kettingen, key koord e.d.
 Kinderen die haarspeldjes en haarelastiekjes regelmatig uit het haar trekken mogen geen
haarversiering in naar Floddertje, dit ivm verstikkingsgevaar bij rondslingerende
haarversiering.

Spenen en flessen
 Ouders zijn verantwoordelijk voor de fop,- en flessenspenen. Zij zorgen voor de goede spenen
en dienen de spenen op scheurtjes te controleren.
 Wanneer de groepsleiding oneffenheden aan spenen opmerkt, mogen zij de speen
weggooien en dienen ouders een nieuwe aan te leveren.
 Leiding kookt de gebruikte spenen iedere dag uit.
 Fles dient te zijn voorzien van een naam.
 Fopspeen wordt bewaard in een eigen spenenbakje en het eigen mandje.
 Ouders dienen spenen regelmatig te vervangen.

Schoonmaak
 De schoonmaak van het gebouw vindt plaats na de openingstijden.
 Leidsters zijn verantwoordelijk voor de schoonmaak.
 Schoonmaak naar aanleiding van het schoonmaak rooster en wanneer nodig extra.
 Schoonmaakmiddelen staan hoog en kasten met schoonmaakmiddelen zijn dicht.
 Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden.
 Sigarettenpeuken mogen niet op het speelplein gegooid worden.
 Er worden op het dagverblijf geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar
kinderen bij zijn.
 Lijm wordt alleen bijgevuld wanneer er geen kinderen bij zijn dit ivm de geur/stoffen die vrij
kunnen komen.
Slaapruimte
 Ieder kind heeft zijn of haar vaste bedje.
 Mocht er een bed gedeeld worden door kinderen die op andere dagen dan elkaar op het
dagverblijf is, wordt het beddengoed gewisseld.
 Voor grote kinderen die niet meer slapen hebben wij stretch bedjes waar ze even rust kunnen
vinden.
 De kinderen slapen in ergonomisch goedgekeurde stapelbedjes. De baby’s slapen bovenin,
maar zodra zij in een klimfase belanden, dan verhuizen zij naar een bedje beneden.
 Voor de hele kleine kinderen wordt het bedje half opgemaakt, zodat zij niet onder of in de
dekens kunnen raken.
 De kinderen dragen in bed een eigen slaapzak en liggen op een eigen lakentje. De leidsters
zorgen hiervoor en zorgen ervoor dat ze iedere week gewassen worden, indien nodig vaker.
 Iedere 1e maandag van de maand worden alle sluitingen van de bedjes gecontroleerd.
Wanneer er een sluiting niet in orde is wordt direct contact opgenomen met de
beddenorganisatie (de tol) voor reparatie. Bedje wordt tot de tijd dat het is gerepareerd niet in
gebruik genomen.
 Wij staan het niet toe om zuigelingen op de buik te laten slapen tot het moment dat ze zelf
kunnen omdraaien. Wanneer ouders erop staan dat hun baby op de buik moet slapen, dienen
zij middels een formulier toestemming gegeven aan de leidsters.
 Inbakeren doen we alleen na duidelijk overleg met de ouders.
 Er mogen aan de bedjes geen muziekdoosjes e.d. gehangen worden, deze moeten aan de
speciale haakjes gehangen worden of aan het plafond.
 Er mag een persoonlijk knuffelpopje of lapje mee in bed, mits er geen onderdelen aan zitten,
die los kunnen raken, waar het kind in kan stikken.
 Er staat een kinderwagen in de slaapkamer welke gebruikt wordt voor een wandeling of
rustplaats voor een kleine baby.
 De slaapkamer wordt elke dag gecontroleerd op kleine voorwerpen en speelgoed op de
grond.
 Kinderen die wakker zijn halen we uit bed.
 Voor het slapen gaan worden alle haarspeldjes, elastiekjes uit haren van de kinderen
verwijderd.
 Bedjes worden altijd gesloten en op slot gedaan.
 We controleren altijd de bedjes voordat we de slaapkamer verlaten.
 Er mogen geen dekens of lakens tussen de rekjes zitten.








In de slaapkamer mag men niet rennen i.v.m. uitglijden.
Wij ventileren de slaapkamer meerdere malen per dag.
Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in de middel of onder
de billen.
Wanneer een kind in wandelwagen of box in slaap valt wordt speelgoed erom heen weg
gehaald en het kindje onder een deken gelegd.
Wandelwagens houden we op dat moment in het zicht.
De temperatuur van de slaapkamer dient te allen tijde rond de 18 graden te zijn. Dit wordt bij
ieder slaapkamerbezoek gecontroleerd middels de temperatuurmeter in de slaapkamer.

Verschoonruimte
 Er mag geen speelgoed mee in de verschoningsruimte.
 Ieder kind heeft op het dagverblijf een mandje. Daarin worden o.a. de luiers, slaapzakje,
speentje, knuffeltje en reserve kleding bewaard.
 Ouders zorgen zelf voor de luiervoorraad van hun eigen kind.
 Er worden geen luiers gebruikt van andere kinderen. Bij luier tekort beschikt het dagverblijf
over een reserve voorraad, die na gebruik wordt aangevuld door de ouder.
 Kinderen die kunnen lopen, lopen onder begeleiding van de leidster zelf via het ergonomische
trapje omhoog.
 Kinderen mogen nooit alleen de verschoontafel opklimmen!
 Als kinderen op de verschoningstafel liggen mogen de leidsters niet bij ze vandaan lopen.
 Alle benodigdheden staan op grijphoogte.
 Indien de trap voor langere tijd niet gebruikt wordt, wordt deze ingeklapt.
 Kinderen mogen niet zonder toezicht in de verschoningsruimte.
 In de verschoningsruimte mag men niet rennen i.v.m. uitglijden.
 In de verschoningsruimte worden geen bedjes geplaatst.
 Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of in de middel of onder
de billen.
 De verschoningsruimte wordt bij ieder bezoek gecheckt op kleine voorwerpen.
 Kasten zijn altijd dicht.
 De afval emmer is afgesloten.

Toilet








Er mag geen speelgoed mee in de wc.
Er worden geen toiletblokjes in de wc’s gebruikt.
Er zijn 2 potjes, die na ieder gebruik gesteriliseerd worden.
Er is een aparte wc voor de kinderen met opstapje.
Kinderen die zelf naar de wc kunnen, moeten dit altijd melden aan een leidster.
Handen wassen na ieder toilet bezoek.
Wc wordt 2 x per dag gereinigd, indien nodig vaker.

Keuken + voeding
 De vaatwasser zit altijd dicht ivm scherpe voorwerpen in de vaatwasser.
 Kinderen mogen niet zonder toestemming in de keuken.
 Elektrische apparaten staat zo opgesteld dat kinderen er niet bij kunnen.
 Schoonmaakmiddelen staan buiten handbereik.
 Bestek ligt buiten handbereik van de kinderen opgeborgen.
 Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.
 Vuilnisbak is afgesloten.
 Het kinderdagverblijf zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit en drinken.
 Voor de kinderen die afwijkende verzorgingsproducten nodig hebben, zoals baby flesvoeding
e.d. worden de ouders verzocht hier zelf voor te zorgen.
 (Borst)voeding wordt niet in de deur van de koelkast geplaatst.
 Reserve borstvoeding kan in de vriezer van het dagverblijf worden gelegd met een etiquette
met datum en naam.
 Flesvoeding wordt niet thuis klaargemaakt.

















Poeder wordt in de juiste hoeveelheid aangeleverd in speciale bakjes of containers.
Flesvoeding wordt in het kinderdagverblijf hygiënisch klaargemaakt, dat wil zeggen dat
handen wassen en schoon werken als vanzelfsprekend worden beschouwd.
Borstvoeding wordt opgewarmd in de flessenwarmer. Poedermelk in de magnetron met
bronwater uit een fles.
Tijdens het eten blijven we aan tafel.
Kinderen eten met vorkje. Hier wordt niet mee gespeeld.
Kinderen zitten niet zonder toezicht aan tafel.
Maaltijd wordt vooraf bereid.
Eerste boterham met hartigheid en de volgende evt met zoetigheid.
Er wordt goed rekening gehouden met geloofsovertuiging of allergie.
Kinderen in een kinderstoel staan naast een leidster. Zij zijn ten alle tijden onder toezicht en
dragen voor de veiligheid een tuigje.
Kinderstoelen worden iets van de tafel gezet, zodat de kinderen zich niet tegen de tafel
kunnen afzetten.
Fruit en brood wordt in hapklare stukjes geserveerd, zodat de kinderen het gemakkelijk met
de vork kunnen opprikken.
Wij geven de kinderen vers fruit.
Wij schillen fruit aan de lage tafel, zodat de kinderen ervan kunnen leren, ze bijvoorbeeld zien
hoe fruit eruit ziet voordat ze het eten. Ook wordt er bij deze activiteit gezongen en verteld.
Wij staan niet toe dat oudere kinderen hun ontbijt op Floddertje opeten. Er wordt thuis
ontbeten.

Buitenterrein
 Wij proberen zoveel mogelijk naar buiten te gaan, het streven is om met de kinderen iedere
dag even naar buiten te gaan.
 Het buitenspelmateriaal wordt opgeborgen in de bolderkar, die wij in de schuur kunnen
stallen.
 Er wordt op het pleintje niet gerend. Om lekker even uit te rennen wandelen we naar de
nabijgelegen grasvelden en speeltuinen.
 Speelgoed mag niet over het hek worden gegooid.
 De hekken moeten met hangslot worden gesloten wanneer de kinderen buiten zijn.
 Kinderen zijn nooit zonder toezicht buiten.
 Kinderen mogen niet op de fietsen staan.
 Er moeten te allen tijde schoenen gedragen worden.
 Lange koordjes aan kleding worden bij buiten spelen van de kleding af gehaald.
 Met zand gooien is gevaarlijk voor de ogen.
 Iedereen helpt met opruimen.
 Op zonnige dagen worden er diverse parasols neer gezet.
 Bij hoge temperaturen wordt er tussen 12 uur en 15 uur niet buiten gespeeld.
 Baby’s spelen te allen tijde in de schaduw en uit de wind.
 Kinderen dragen petjes ter bescherming voor de zon.
 Bij zonnig weer worden de kinderen voor het buiten spelen goed ingesmeerd door de
leidsters.
 Wanneer de kinderen in het badje spelen is er altijd toezicht.
 Water in het badje is nooit dieper dan ongeveer 10 centimeter.
 Niet zindelijke kinderen dragen speciale zwemluiers.
 Water wordt iedere dag ververst.
 Buiten leren we de kinderen rekening met elkaar houden. Zodat botsingen e.d. zoveel
mogelijk voorkomen worden.

Kantoor
 Kinderen mogen niet het kantoor binnen.
 Leidsters hangen hun jas, schoenen en tas op het kantoor.
 Speelmateriaal en knutselmateriaal dienen na gebruik direct op de juiste plaats worden terug
gezet.

