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Informatieboekje
Welkom in ons kinderdagverblijf
Hoewel u er natuurlijk van tevoren goed over heeft nagedacht en u volledig achter uw beslissing staat
om uw kindje op ons kinderdagverblijf te plaatsen, blijft het een grote stap. Velen van u zullen deze
keus nogal eens moeten verdedigen tegenover vrienden en/ of familie. U wilt zo kritisch mogelijk zijn
als het gaat om het welzijn van uw kindje. Wij doen ons best om uw kindje op een goede en
verantwoorde wijze opvang te bieden. Maar we weten ook dat we het vertrouwen van ouders moeten
verdienen, dat u moet ervaren dat het goed zit bij ons.
Het belangrijkste is toch dat uw kindje zich bij ons prettig en thuis voelt. We proberen in onze
groepen, wat betreft speelmateriaal en meubilair voor de kinderen, een zo prettig mogelijke omgeving
te creëren. Onze leidsters zijn minimaal MBO- gediplomeerd volgens CAO kinderopvang en er zijn
vaste leidsters op elke groep. Deze leidsters zijn voor de kinderen, maar ook voor u, de belangrijkste
personen in het dagverblijf. Zij spreken u dagelijks bij het halen en brengen. Zij vertellen u over hoe
het die dag is gegaan en u meldt uiteraard ook bijzonderheden over uw kindje aan de leidsters. Indien
er zaken zijn die u niet 'lekker' zitten, meldt dit dan bij de groepsleiding. Blijft u er niet mee lopen.
Wij proberen ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk te onderkennen en ons steentje bij te
dragen. Dat klinkt allemaal heel zwaar, maar wees gerust. De meeste kinderen spelen, slapen en eten
ruim drie jaar vrolijk en zonder problemen bij ons. Ze maken vrienden, leren te delen, ruzie te maken
en het weer goed te maken, maar vooral is het spelen, spelen en nog eens spelen.
In de eerste plaats is onze doelstelling het op verantwoorde wijze opvang bieden aan kinderen, in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar, van werkende en studerende ouders. Sinds augustus 2016 bieden wij ook
gesubsidieerde peuteropvang aan. Naast het bieden van contact met leeftijdsgenoten, bieden wij als
kinderdagverblijf, een veilige en kindvriendelijke omgeving waarbinnen de ontwikkeling van kinderen in
groepsverband en onder deskundige leiding gestimuleerd wordt. In verband met de harmonisatie van
de peuterspeelzalen naar de kinderopvang, bestaat de oude vorm van peuterspeelzaal niet meer.
In dit boekje treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels
bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kindje in kinderdagverblijf ‘De Bron’. De
huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid en het ouderbeleid. Wij adviseren u
dan ook het pedagogisch beleid en ouderbeleid te lezen, zodat u ook de achterliggende gedachte van
onze huisregels kent. Deze beleidsplannen liggen ter inzage in de leidsterruimte.
Wij doen ons best. Als u ideeën of suggesties heeft dan horen wij dit graag.
Een heel fijne tijd toegewenst.
De directie en de leidsters van "de Bron"
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Aanmelding kinderdagverblijf
Een kindje vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf vergroot
de kans dat ‘De Bron’ kan voorzien in de vraag van de ouders. Inschrijven voor het
kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht.
Een inschrijfformulier is aan te vragen bij onze administratie, telefoon 0180-422615
of op onze site www.kdvdebron.nl
Activiteiten
De kinderen spelen in ‘De Bron’ en doen verschillende activiteiten bijvoorbeeld met
zand, verf of lijm. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt.
De kinderen dragen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het
gebeuren dat kleding vuil wordt. ‘De Bron’ is hiervoor niet aansprakelijk. De
meeste verf- en lijmproducten die wij gebruiken zijn uitwasbaar. Onze leidsters
geven u graag tips hoe om te gaan met verf- en lijmvlekken. Voor activiteiten buiten
ons kinderdagverblijf zullen wij u altijd om toestemming vragen.
Afwezigheid melden/ziekmelden
Wilt u zo spoedig mogelijk doorgeven als uw kindje een dag niet komt, uiterlijk op de
betreffende dag voor 09:00 uur. Afmeldingen kunt u doorgeven via kdvnet Heeft u
uw kindje afgemeld voor een bepaalde dag, dan is het niet mogelijk om alsnog
onverwachts te komen! Wilt u besmettelijke ziekten altijd melden? U kunt de
leidsters bereiken via 0180-422615 of een e-mail zenden aan info@kdvdebron.nl.
Auto parkeren
Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde
parkeervakken. Het is ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur
buiten de parkeervakken voor ons pand te plaatsen aan de Mauritsweg. Mocht er een
calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende
hulpdiensten.
Voor het pand aan de Rijksstraatweg kunt u tegen de stoep aan parkeren. Wij vragen
u vriendelijk niet dubbel te parkeren en er rekening mee te houden dat andere
bestuurders nog weg kunnen rijden. Wilt u aan de kant van de flitspaal het terrein
op rijden?
Beëindigen contract
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Alleen per de 1 e van de maand kunt u
stoppen met de opvang bij vertrek voor de vier jarige leeftijd van een kindje.
Mocht uw kindje 4 jaar worden, dan ontvangen wij ook graag een opzegging met de
definitieve datum twee maanden van te voren. U kunt uw opzegging, e-mailen of
schriftelijk doorgeven. Als u geen opzegging indient, dan gaan wij er vanuit dat uw
kindje vanaf zijn verjaardag naar de basisschool gaat, mocht u het anders willen,
kunt u met ons overleggen. Uw kindje mag bij ons blijven tot aan de dag dat hij/zij

op de basisschool terecht kan. In een vakantieperiode kan dit wel eens een paar
weken na zijn of haar 4e verjaardag zijn.
Bij beëindiging of aanmelding halverwege een maand rekenen wij de dagen dat het
kindje komt.
Brengen en halen van uw kindje
U kunt uw kindje tussen 07:30 uur en 09:00 uur brengen en tussen 16:30 uur en
18:00 ophalen. In overleg is het, binnen onze openingstijden, natuurlijk mogelijk het
kindje op een ander tijdstip te brengen of te halen. Zolang u samen met uw kindje in
‘De Bron’ verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kindje. Bij binnenkomst
zorgt u er voor dat de jas van uw kindje in de luizenzak wordt gedaan en trekt u
zijn/haar slofjes aan.
Uw kindje of andere kinderen snoep of andere etenswaren geven, zolang u in het
gebouw of op het terrein van ‘De Bron’ bent is niet toegestaan. ‘De Bron’ sluit om
18:00 uur. Dit betekent dat u voor deze tijd uw kindje van de groep opgehaald moet
hebben. Honden/huisdieren hebben geen toegang tot ons kinderdagverblijf.
Calamiteiten
Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit
voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in ‘De
Bron’ bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij dit alle
leidsters weten, de leidsters delen u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat
u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op
van het personeel van ‘De Bron’. Eventueel evacueren wij de kinderen naar een
andere locatie. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en
verzocht hun kinderen te komen halen. Meldt u het altijd aan de leidster als u uw
kindje meeneemt.
Christelijke opvang
Bij kinderdagverblijf de Bron zijn kinderen van alle geloven welkom. Ouders waarvan
de kinderen naar een christelijke school gaan als zij 4 jaar worden kunnen dit
aangeven, er wordt hiermee rekening gehouden op de reguliere groepen. Ouders met
een reformatorische levensovertuiging kunnen zich aanmelden voor de groep het
Mosterdzaadje. Deze aparte groep heeft een ander programma en ook
reformatorische leidsters.
Extra opvangdag
Mocht u incidenteel een opvangdag extra willen, meldt dit dan bij de leidster van uw
kindje. Als de groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd.
Een extra dag dient u via kdvnet in te dienen en wordt de volgende maand in rekening
gebracht.

Fiets parkeren
Mocht u uw fiets willen parkeren bij ‘De Bron’, plaats deze dan buiten de kinderspeelplaatsen. Het is verboden fietsen te plaatsen tegen het hekwerk van ‘De Bron’.
Onderdelen van een fiets kunnen door het hekwerk heen een gevaarlijk obstakel
vormen voor de kinderen die buiten spelen. Let u er ook op dat u geen
sigarettenpeuken op ons speelplein weggooit!
Fopspeen en knuffel
Kinderen mogen hun knuffel en/of speentje van thuis meenemen naar ‘De Bron’. Het
knuffeltje/speentje kunt u in het mandje van uw kindje leggen. Heeft u kindje een
nieuwe speen, geef dit dan door aan de leidsters. U bent zelf verantwoordelijk voor
het uitkoken en tijdig vernieuwen van het speentje.
Foto’s
Er worden regelmatig foto’s gemaakt en op Facebook of Instagram geplaatst. Wilt u
dit niet, dan kunt u dit op de groep aangeven. Op eigen risico is het mogelijk uw
fototoestel tijdens bijzondere momenten zoals bijv. een afscheid of verjaardag
gedurende de dag op de groep achter te laten. De leidsters zullen dan foto’s voor u
maken.
De groepsindeling
De groepsindeling binnen de groepen is "horizontaal". Dat wil zeggen dat de kinderen
zoveel mogelijk samen met kinderen van een min of meer gelijke leeftijd/
ontwikkelingsfase in een groep verblijven. Met uitzondering van het Mosterdzaadje.
Soms is het kindje wat jonger en soms wat ouder dan de aangegeven leeftijden als
het "over" gaat. Het aangegeven aantal is tevens het maximaal toegestane aantal
kinderen per groep per dag. Broertjes en zusjes proberen wij in verschillende
groepen te plaatsen, dit gaat altijd in overleg met de ouders.
Kinderdagverblijf "de Bron" biedt opvang aan +/- 170 kinderen vanaf 10 weken tot 4
jaar, verdeeld over 5 dagen en zes groepen.
-

Krabbetjes Rijkstrweg Groep 1:
Mosterdzaadje baby Groep 2:
Mosterdzaadje peuter Groep 3:
Pinguin Mauritsweg
Groep 4:
IJsberen Mauritsweg Groep 5:
Zeeleeuwen Mrtsweg Groep 6:

leeftijd
leeftijd
leeftijd
leeftijd
leeftijd
leeftijd

0-2 jr, maximaal 10 kinderen per dag.
0-2 jr, maximaal 10 kinderen per dag.
1-4 jr, maximaal 16 kinderen per dag.
1-3 jr, maximaal 14 kinderen per dag.
1-4 jr, maximaal 16 kinderen per dag.
1-4 jr, maximaal 16 kinderen per dag.

Het aantal leidsters op de groep is afhankelijk van de bezetting. Wij hanteren
hiervoor de toegestane leidster-kindratio van de Wet Kinderopvang.

0 jaar – 1 leidster op 3 kinderen
1 jaar – 1 leidster op 5 kinderen
2/3 jaar – 1 leidster op 8 kinderen
Onze groepsindeling is horizontaal, dit houdt in dat de kinderen van dezelfde
leeftijd bij elkaar zitten. Door de indeling hebben wij 2 babygroepen, 2 dreumes en
2 peutergroepen. De kinderen doorlopen dus niet alle groepen, maar slechts drie
groepen gedurende 4 jaar bij de reguliere groepen en 2 bij de groepen van het
Mosterdzaadje. Het doorschuiven is afhankelijk van de ontwikkeling van het kindje
en of er plaats is. Dit wordt door de leidsters bepaald en zo mogelijk in overleg met
de ouders. In vakanties en tijdens rustige dagen worden er groepen samengevoegd.
U dient hier een formulier voor te tekenen bij inschrijving. Mocht een kindje
incidenteel een dag op een andere groep verblijven vragen wij u van te voren een
toestemmingsformulier te tekenen.
Bij de berekening van het maximale aantal kinderen in een groep en het minimaal
vereiste aantal beroepskrachten, wordt bij groepen, samengesteld uit kinderen van
verschillende leeftijden, een vaste volgorde aangehouden. De eerste stap daarbij is
dat het maximale aantal kinderen per leeftijdscategorie wordt berekend,
bijvoorbeeld maximaal drie baby’s (0 jarige) per beroepskracht.
De tweede stap is vervolgens de berekening van het resterende aantal kinderen en
de daarbij behorende maxima. Uit deze berekening volgt het aantal leidsters dat op
de groep moet staan. Gedurende drie uur per dag (halen/brengen en pauze) mag
hiervan worden afgeweken. Wij wijken van 8 tot 9 uur, van half 1 tot half 2 en van
half 5 tot half 6 af. Buiten deze tijden wordt niet afgeweken.
Hoofdluis
Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze
verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis hoofdluis
geconstateerd hebben dit thuis te behandelen, voordat kindje en ouder in ‘De Bron’
komen. Stel de leidsters op de hoogte, zodat zij extra alert kunnen zijn. Soms slaat
de behandeling niet in één keer aan; houd ons dan op de hoogte. Zodra in ‘De Bron’
hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met de ouders over de behandeling.
Uit voorzorg worden alle andere kinderen onderzocht en alles in ‘De Bron’
schoongemaakt en gewassen. Wij kunnen u geruststellen dat wij tot nog toe hier nog
nooit mee te maken hebben gehad. De zakken voor jassen, sjaals, mutsen ed.
gebruiken wij om alle spullen van de kinderen bij elkaar te houden.
Incidenteel komen
Wist u ook dat wij incidentele opvang aanbieden? Af en toe een uurtje opvang nodig.
Even naar de dokter, even boodschappen doen zonder de kinderen. Een

neefje/nichtje/vriendje/vriendinnetje, dat ook wel eens bij ons wil komen spelen.
Zolang het incidenteel blijft is dit al vanaf 1 uur bij ons mogelijk. Voor kinderen van
0 tot 4 jaar. U kunt het van te voren reserveren en contant afrekenen op de groep
voor € 9,- per uur. Incidenteel betekent af en toe zodra de opvang meer dan 4 x op
hetzelfde tijdstip nodig is, gaat het over in de dagdelen opvang.
Informeren tijdens verblijf
Mocht u zich zorgen maken over uw kindje, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet
deze zaak bespreekbaar te maken bij de leidsters van uw kindje of de directie.
Andersom zullen wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw
kindje. U mag altijd even bellen hoe het met uw kindje gaat, mocht u zich ongerust
maken. Wilt u wel rekening met de pauze houden? Graag voor 12.00 uur of na 13.30
uur bellen aangezien dit voor ons spitstijden zijn, omdat de meeste kinderen rond
deze tijd ook eten en naar bed gebracht moeten worden.
Jas
De jas van uw kindje dient duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de voornaam en
achternaam van uw kindje. Wilt u de jas zelf in de luizenzakken stoppen!
Kinderwagens en autostoeltjes
Gedurende de opvangdag van uw kindje in ‘De Bron’ kunt u uw kinderwagen, auto- of
fietsstoeltje in ‘De Bron’ achterlaten. Zorg dat kinderwagens, indien mogelijk,
ingeklapt zijn zodat ze zo min mogelijk ruimte innemen. Vraag de leidster naar de
stallingplek. ‘De Bron’ is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of
beschadiging. Zogenaamde aanhangers van fietsen en andere grote
vervoershulpmiddelen mogen niet in ‘De Bron’ gestald worden, omdat ze te veel
ruimte in beslag nemen. Deze kunnen wel buiten geparkeerd worden bij de entree van
de babygroepen.
Kinderziekten en epidemieën
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en
handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie.
Meldt altijd aan de leidsters als uw kindje een kinderziekte heeft, of als uw dit
vermoedt.
Klachtenregeling
Kdv de Bron heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne
klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het
behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken
ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt
dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend

worden.. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij Anja Rijsdijk
(eigenaresse) of M.Rijsdijk (administratie) Zij zijn te bereiken per email:
info@kdvdebron.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan
staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket
Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket –kinderopvang.nlof
aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de
Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier
https://www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf
Wanneer de ouder of oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de
ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder / oudercommissie
schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te
spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen
dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij
de gewone rechter aanhangig te maken. De Geschillencommissie doet uitspraak met
inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement en is een
bindend advies. Hiervoor is een vergoeding verschuldigd.
Luiers
De opvang in ‘De Bron’ is exclusief luiers. U dient er zelf voor te zorgen dat aan het
begin van iedere opvangdag minimaal 4 luiers op voorraad zijn in het mandje van uw
kindje. Deze luiers dient u zelf aan te schaffen.
Maaltijden en tussendoortjes ‘Biologisch’
Iedere dag krijgen de kinderen een broodmaaltijd met melk en diverse keren
drinken en een kaakje/ontbijtkoek of iets gelijkwaardigs. Bijna alle voeding die wij
de kinderen geven is biologisch. Vanaf 2 jaar geven wij de kinderen geen extra
snoepjes, koekjes en/of toetjes die zij van huis meekrijgen, tenzij zij speciale
voeding in verband met allergieën nodig hebben. Als u uw kindje iets extra’s wilt
geven, dan graag voor de hele groep. De kinderen krijgen genoeg vanuit het
kinderdagverblijf.
Mandje
Alle kinderen hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen als
knuffels/luiers worden bewaard. Let op, wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing
of beschadiging van persoonlijke artikelen.

Medicijnovereenkomst
Het kan zijn dat uw kindje medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening
hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In
deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg
dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de
gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het
formulier van de medicijnovereenkomst kunt aan de leidster vragen.
Mishandeling of vermoedens hiervan
Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en
Meldpunt Kindermishandeling. Tevens zal ‘De Bron’ de ouders uitnodigen voor een
gesprek. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk,
lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.
Sinds november 2010 hebben wij een convenant ondertekend zie:
www.sisa.rotterdam.nl
Omgangsvormen
‘De Bron’ is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis
van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook,
wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Zie ons protocol: Agressie/
geweld of intimidatie. (map leidsterruimte)
Openingstijden kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is geopend op werkdagen van 07:30 tot 18:00 uur. Tot 07.30
bent u zelf verantwoordelijk voor uw kindje, ook al is de deur een paar minuten
eerder open. Dit is om de leidsters alvast voorbereidingen te laten treffen voor de
dag.
Ophalen door anderen
Het kan voorkomen dat u uw kindje door een ander dan uw zelf laat ophalen. U dient
hiervoor toestemming te geven. Bij verkeershinder of een calamiteit kunt u bij wijze
van hoge uitzondering telefonisch aan de leidster van uw kindje doorgeven door wie
uw kindje opgehaald wordt. De hierboven bedoelde personen moeten zich op verzoek
van de leidsters legitimeren als zij niet bekend zijn bij de leidsters.
Oudercommissie
‘De Bron’ heeft een oudercommissie. Voor meer informatie over deze commissie kunt
u contact opnemen met de voorzitter Sylvana Verlinden. Zij is bereikbaar op
oc-kdvdebron@hotmail.com of zie www.kdvdebron.nl

Overdracht
De overdracht is het moment dat de leidster en de ouders elkaar informeren over
hoe het thuis en in ‘De Bron’ is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er
met het kindje is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van
het kindje. Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider met de leidsters
te spreken, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken.
Overgaan naar de volgende groep
Wanneer en op welke wijze het kindje overgaat naar een volgende groep is
afhankelijk van de ontwikkeling van het kindje en de beschikbaarheid van een plekje
in de nieuwe groep. Voor de overgang krijgt het kindje de kans om geleidelijk te
wennen aan de nieuwe situatie. Deze gewenningsperiode duurt tot het moment dat
het kindje zich vertrouwd voelt. Wij streven er naar zoveel mogelijk rekening te
houden met de wensen van ouders. Het is echter ‘De Bron’ die bepaalt wanneer het
kindje gaat wennen en wanneer het kindje daadwerkelijk overgaat.
Pedagogisch beleid
Het document dat het pedagogisch beleid van ‘De Bron’ beschrijft kunt u opvragen
bij de administratie of inzien in de leidsterruimte.
Reformatorische opvang
Vanaf 22 augustus 2016 start kinderdagverblijf de Bron met een reformatorische
opvanggroep. Voor meer informatie zie www.groephetmosterdzaadje.nl
Reserve kleding
U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel schone kleren in de tas van uw
kindje aanwezig is. Het is daarom van belang elke dag in de tas te kijken of er iets
gewassen of aangevuld dient te worden.
Roken
Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, derhalve is het in de
gebouwen en op de buitenruimten niet toegestaan te roken. Alleen aan de zijkant van
het gebouw aan de Rijksstraatweg is roken toegestaan, mits er geen kinderen in de
buurt aanwezig zijn. Let op sigarettenpeuken zijn gevaarlijk voor kinderen. Zorg dat
deze niet op het plein vallen.
Ruilen van een opvangdag
Mocht u incidenteel een opvangdag willen ruilen, dan kunt u dit via kdvnet aanvragen.
Ruilen is uitsluitend toegestaan van dagen die binnen dezelfde week vallen. Als de
groepsomstandigheden het toelaten wordt uw verzoek gehonoreerd. Voor een ruildag
worden geen extra kosten in rekening gebracht, mits het in dezelfde week plaats

vindt en er plaats is op de groep. Heeft u eenmaal een dag geruild is het niet
mogelijk deze dag terug te draaien.
Schoenovertrekken
Wij proberen het kinderdagverblijf zo schoenvrij mogelijk te houden. Ouders dienen
op de groepen schoenovertrekken te dragen. ‘De Bron’ zorgt dat deze bij de ingang
van de groepen voor handen zijn.

Sieraden, knopen en koordjes kleding
Het dragen van sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af. ‘De Bron’
is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een
sieraad. Let u ook op losse of gevaarlijke dingen aan kleding, zoals koordjes, kralen,
knopen, enz. Voor letsel, beschadiging of verlies is ‘De Bron’ niet aansprakelijk.
Slofjes
In het kinderdagverblijf is het dragen van slofjes verplicht vanaf het moment dat
kinderen kunnen lopen. U dient deze slofjes zelf aan te schaffen. De slofjes dienen
duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de voornaam en achternaam van uw kindje.
Sluiting tijdens vakantie en feestdagen
‘De Bron’ is op 5 mei (eens per 5 jaar) en 31 december gesloten. Ook op alle officiële
feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag is het kinderdagverblijf dicht. De
exacte data worden ruimschoots van tevoren aan de ouders bekend gemaakt.
Feestdagen mogen niet geruild worden.
Op Goede Vrijdag, 5 december en 24 december sluit ‘De Bron’ om 17.00 uur. Het
Mosterdzaadje is wel gesloten op Goede Vrijdag.
Voor de groep het Mosterdzaadje en de 40 weken contracten houden wij de
vakantieplanning regio midden aan.
Sociale Media
Kinderdagverblijf ‘de Bron’ is actief op Facebook. Mocht u bezwaar hebben dat er
foto’s van uw kindje hiervoor gebruikt worden, dan kunt u dit op de groep doorgeven.
(zie Foto’s)
Speelgoed van thuis meenemen
Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar ‘De Bron’. Het is aan de leidster
om te bepalen of het kindje in ‘De Bron’ ook met zijn/haar eigen speelgoed mag
spelen. ‘De Bron’ is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

Tas
Wilt u de tas van uw kindje op de daarvoor bestemde plaats zetten en de tas altijd
voorzien van een voor- en achternaam. Zorg dat er altijd een extra stel kleren voor
uw kindje in de tas aanwezig is en een paar reserve luiers.
Traktatie
Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen
verantwoord en gezond zijn. Onze leidsters geven u graag tips. Traktaties van
andere kinderen en cadeautjes doen wij ook in de tas van uw kindje. Mocht u een
bepaalde traktatie of cadeautje niet geschikt vinden voor uw kindje, dan kunt u zelf
bepalen wat u hiermee doet.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is de uitvoering van een programma dat bestemd is voor jonge kinderen met
(kans op) een achterstand. Via een speciaal onderwijsprogramma Uk en Puk worden
de kinderen ‘bijgeschoold’ om een slechte start op de basisschool te voorkomen. De
peuters krijgen dit 4 dagdelen per week aangeboden. Voor onze visie op de VVE
gebruiken wij de visie van het programma Uk & Puk. Zie www.ukpukvve.nl
Het programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kindje, dus op
taalontwikkeling, maar ook op cognitieve, sociale, emotionele, creatieve en
lichamelijke ontwikkeling. Alle 6 de groepen werken met dit VVE programma. Op
slechts 2 groepen plaatsen wij VVE-kinderen (zeeleeuwen en mz peuter). Alle
groepen gebruiken dezelfde VVE-methode. De christelijke toevoeging op het
Mosterdzaadje zijn extra activiteiten en vallen niet onder de VVE. Alle
medewerkers zijn of worden geschoold voor de VVE. Sinds 2017 zijn wij een
officiele VVE locatie en in augustus 2019 ontvangen wij via de CED-groep de locatie
certificering. Hiervoor moeten wij aan voorwaarden voldoen, deze kunt u nalezen op
http://www.ukpukvve.nl/~/media/721bedacbe0b41a9ada8a7154be25d32.ashx

Weigeren van kinderen
Kinderen worden in ‘De Bron’ opgevangen in groepsverband. ‘De Bron’ zorgt voor een
goed evenwicht in de individuele belangen en die van de groep als geheel. ‘De Bron’ is
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kindje dat ons
kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak en verantwoordelijkheid van
‘De Bron’ het beleid en de regels te bepalen. De ‘Bron’ kan ten alle tijden een kindje
weigeren.
Wensen
Met u keuze voor ons kinderdagverblijf kiest u er voor om een deel van de zorg en
opvoeding van uw kindje aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid
houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder. Wij zullen u

betrekken bij keuzes die van belang zijn voor uw kindje. Een goede afstemming
tussen thuis en ‘De Bron’ is van groot belang. Daarom horen wij graag wat uw wensen
en ideeën zijn.

Wijzigen van opvangdagen
Als u de opvangdagen van u kindje structureel wenst te wijzigen, dient u dit
schriftelijk kenbaar te maken bij onze administratie. Bij voorkeur per e-mail
info@kdvdebron.nl .Wilt u minder opvangdagen dan dient u een termijn van twee
maanden in acht te nemen. Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de
bezetting dit toelaat. Indien de wijziging zondermeer doorgevoerd kan worden,
krijgt u van ons een nieuw contract of een wijziging op het oude contract, is het
echter niet of nog niet mogelijk dan nemen wij contact met u op.
Ziek zijn
Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het
beste thuis verzorgd worden. Bovendien kan er sprake zijn van besmettingsgevaar
voor de andere kinderen. Bij ziektesymptomen zoals koorts (een
lichaamstemperatuur van 38,5 graden Celsius en hoger), braken, diaree en bij
kinderziektes moet het kindje thuis blijven en goed uitzieken. Een kindje moet
minstens één dag koortsvrij zijn voordat het weer naar ‘De Bron’ mag komen. Wordt
uw kindje in ‘De Bron’ ziek dan wordt van u verwacht dat u, na hierover door ons
geïnformeerd te zijn, uw kindje binnen een uur komt halen. Als uw kindje niet naar
‘De Bron’ kan komen omdat het ziek is, meldt dit dan aan de leidsters van uw kindje.
U kunt de leidsters bereiken via tel. 0180-422615 . Zorg altijd voor een back-up
indien uw kindje bij ons verblijft en u niet aan de gestelde termijn van één uur kunt
voldoen.
Zuigelingen
De jongste baby´s hebben hun eigen voedingsschema dat in overleg met de ouders is
vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme zoals het kindje dat van thuis kent
voortgezet in ‘De Bron’. Ouders dienen op de ochtend dat zij hun kindje brengen te
zorgen:
 voor een schone fles met een afsluitring en dop;
 voor voedingscontainers met daarin de juist afgemeten hoeveelheid
melkpoeder per fles;
 voor een extra voedingseenheid die dient als reserve;
 dat containers, flessen met dop en afsluitring geplaatst worden in de keuken;
 dat de leidsters weten wat de juiste verhouding voeding/water is.
‘De Bron’ bereidt de flessen met gekookt water. Ouders dienen als zij hun kindje
komen halen de flessen en containers weer mee naar huis te nemen. ‘De Bron’ spoelt
de flessen na gebruik om; ze zijn dus nog niet optimaal gereinigd. Wij adviseren de
flessen inclusief speen na gebruik uit te koken.
Moeders die hun kindje graag zelf borstvoeding geven krijgen in ‘De Bron’ de
gelegenheid hiervoor. De leidsters vertellen graag in welke ruimte dit kan.

Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven dienen ouders gekoeld of in
bevroren toestand aan te leveren en in de koelkast te plaatsten, of aan de leidsters
te overhandigen in het geval dat een deel ingevroren dient te blijven. Alle
persoonlijke spullen zoals flessen, flessendoppen en voedingscontainers dienen
voorzien te zijn van een naamsticker. ‘De Bron’ verzorgt het voedsel zoals brood,
sap, rijstkoeken en kaakjes (biologisch). Fruit dient u zelf mee te geven, met
uitzondering van de peuterspeelgroep het Mosterdzaadje. Hierbij is fruit
inbegrepen.
Vanzelfsprekend krijgen alleen de kinderen die eraan toe zijn dit voedsel en pas
nadat dit met de ouders besproken is.
Slotbepaling
Daar waar de huisregels niet in voorzien beslist de directie.

Bijlagen: tarievenlijst & inschrijfformulier

