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1. Aanmelden 
- Aanmelden gebeurt, door eerst een intake gesprek te hebben met een assistent leidinggevende.  
- Na een goede intake volgt afspraak met de administratie over de kosten en belastingtoelage. 
- Daarna worden de inschrijfformulieren ingevuld.  
- Zodra de startdatum bekend is kan het plaatsingsbewijs gemaakt worden.  
- Indien alle papieren zijn ondertekend,  wordt er een afspraak gemaakt om 2 à 3 keer te komen 
oefenen voorafgaande aan de definitieve startdatum. 
 
2. Brengen en halen 
- De peutergroepen kunnen de deur openmaken voor ouders, nadat ze deze buiten hebben zien 
aankomen. De veiligheid wordt hierdoor gewaarborgd.  
- Het programma van de dag begint om 9.00u, dus het is prettig als de kinderen daarvoor worden 
gebracht, zodat zij deel kunnen nemen aan het programma. Komt je kind onverwacht niet dan is het 
prettig als je dit voor 9.00u aan ons laat weten ivm de inzet van pedagogisch medewerk(st)ers. 
- Ophalen gebeurt op de afgesproken tijden volgens het contract.  
- Buggy’s en Maxi-Cosi’s van de baby’s kunnen in de gang gezet worden bij de groep. 
- Er wordt gebruik gemaakt van mandjes per kind voor reservekleertjes, knuffels,  slaapzak en andere 
benodigdheden. 
- Overige spullen kunnen in een tas aan de kapstok. 
- Er is parkeerruimte voor ouders die hun kinderen komen halen of brengen. 
- De kinderen zijn op de groepen op sokken, slofjes of ‘binnenschoenen’. Bij het naar buiten gaan 
worden de gewone schoenen of laarzen aangedaan. 
- Het kind wordt op de groep  binnen gebracht door de ouder en de ouder draagt het kind ook 
daadwerkelijk over aan een pedagogisch medewerk(st)er. Vanaf dat moment is Abeltje 
verantwoordelijk voor de kinderen. Totdat kinderen bij het ophalen weer worden overgedragen aan 
de ouders. 
 

3. Ziek melden, te vervallen dagen en extra opvang 
- Indien een kind ziek is vinden wij het prettig dit voor 9.00u te horen.  Deze dag vervalt en kan niet 
ingehaald worden. 
- Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Deze dag vervalt dan voor de opvang van uw kind. 
- Kinderen kunnen een dag extra komen wanneer u dit prettig vindt, u krijgt hier dan een aparte 
factuur van. Voorwaarde is wel dat u dit een maand van tevoren aangeeft wanneer u gebruik wilt 
maken van de extra opvang. Is dit niet het geval, dan kunnen wij kijken of het roostertechnisch nog 
mogelijk is de opvang te regelen, maar kan het zijn dat dit niet lukt. Wij behouden ons het recht voor 
in dat geval de aanvraag af te wijzen. 
 

4. Indeling van de leefruimte 
- Speelgoed wordt doorgaans door de kinderen na een activiteit opgeruimd. Dit gebeurt meestal na 
het zingen van het vaste opruimliedje.  
- Er mag binnen niet gefietst worden. 
- Er wordt binnen niet met ballen gegooid, alleen gerold.  
- Binnen wordt niet gerend.  
- Er is speelgoed waarmee alleen gespeeld wordt aan tafel (denk aan puzzels, kralen, kleurpotloden). 
- In verband met allergieën van kinderen mogen er geen huisdieren meegenomen worden en worden 
er dus geen dieren gehouden in de leefruimtes en andere ruimtes waar de kinderen komen.   
- Er zijn alleen planten aanwezig die geen allergieën kunnen oproepen bij de kinderen. 
 



5. Speelgoed en spelen 
5.1. Speelgoed 
- Er wordt in de babyruimte extra goed gelet op dat er geen speelgoed aanwezig is waar de kinderen 
in kunnen stikken. Op groepen met kinderen onder 3 jaar bevindt zich geen speelgoed met 
onderdelen kleiner dan 3,5 cm. 
- Zo nodig worden oudere en jongere kinderen gescheiden wanneer het speelgoed niet voor jongere 
kinderen is bedoeld. 
- Speelgoed dat onveilig is, met scherpe randjes of kapot speelgoed wordt weggedaan en eventueel 
vervangen. 
 
2.2. Spelen 
- Er wordt de kinderen geleerd zoveel mogelijk samen te spelen en delen. 
- Er wordt binnen niet gegild en geschreeuwd. De kinderen wordt ook geleerd rustig te spelen en 
communiceren met elkaar en de leidsters. 
- Er wordt niet gegooid met speelgoed. 
- Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast voorkomen wordt.  
 
6. Buitenspelen  
- Buiten mag alleen op de tegels gefietst worden.  
- Het plein wordt goed schoongehouden van zand en bladeren zodat er ruimte is voor de kinderen 
om te spelen en fietsen. 
- Het gras wordt regelmatig gemaaid, zodat de kinderen hier ook goed op kunnen spelen. 
- Wanneer de eerste groep gaat buitenspelen controleert een leidster op zwerfvuil en andere (kleine) 
gevaarlijke voorwerpen en zorgt dat dit weggehaald wordt. Veiligheid en hygiëne worden hierdoor 
gewaarborgd.  
- Er wordt nooit gebruik gemaakt van chemische schoonmaakmiddelen of bestrijdingsmiddelen voor 
onkruid of ongedierte. Dit natuurlijk, zodat alle risico’s zijn uitgesloten dat het gebruik daarvan effect 
zou kan hebben op de gezondheid van kinderen.  
- In de zomer worden risico’s als verbranden en uitdrogen zo veel mogelijk tegengegaan door de 
volgende maatregelen die leidsters nemen (zie ‘Protocol: Warmte en verbanding door de zon’).  
 
7. Slapen 
- Kinderen dienen ieder een eigen slaapzak op het kinderdagverblijf te hebben. 
- Er wordt gebruik gemaakt van hoofdluiers per kind, die worden wekelijks door het kinderdagverblijf 
gewassen. De kinderen liggen zoveel mogelijk in eigen bedjes. 
- Er worden maatregelen genomen in verband met de kans op wiegendood. Meer informatie vindt u 
hierover in het ‘Protocol: Slapen en wiegendood’. 
 
8. Gedrag 
- Kinderen wordt geleerd respect te hebben voor elkaars verschillen. 
- Er wordt niet gescholden op het kinderdagverblijf. 
- Kinderen mogen andere kinderen niet slaan, schoppen, pesten, etc.  
- Er wordt altijd in de gaten gehouden of kinderen wel goed zien en geen motorische problemen 
hebben. Ouders worden van onze bevindingen/twijfels op de hoogte gehouden. Alles gebeurt altijd 
in overleg. 
 
9. Eten 
- Er wordt erg gelet op ons voedingsbeleid, gezonde voeding vinden wij belangrijk (zie ook ‘Protocol: 
Voeding’) 
- Traktaties zijn dus ook gezond (geen snoep, koek e.d.). 
- Er wordt melk gedronken bij het brood. 
- De kinderen eten eerst een boterham met kaas of vlees, daarna mogen zij een boterham met jam, 



stroop of wat anders.  
- Korstjes worden in principe opgegeten, deze horen ook gewoon bij het brood. 
- De kinderen krijgen twee keer per dag fruit aangeboden. 
- Er worden voldoende drinkmomenten op een dag aangeboden. 
 
10. Overigen 
- Er wordt nooit gerookt waar de kinderen bij zijn. 
- Er worden geen echte kaarsen (of ander vuur) gebruikt op ons kinderdagverblijf in verband met de 
veiligheid. 
- Er wordt geen gebruik gemaakt van sterk geurende producten of vluchtige stoffen. 
- Bij geluidsoverlast worden passende maatregelen genomen. 
 


