Leidster: Tiny Deurloo

Doelgroep 0-4 jaar

INFORMATIE OUDERS/VERZORGERS
Kinderopvang Teun is geopend op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag van 7.00 tot
18.00 uur extra uren is mogelijk in overleg
Teun is minimaal 48 weken per jaar open. Gesloten is Teun op de officiële feestdagen.
Doelstelling:
Ik wil de kinderen de mogelijkheid geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in
vertrouwde, huiselijke en een kindvriendelijke omgeving. De zorg voor de kinderen ligt dan
ook in het verlengde van de thuissituatie.
Verder besteed ik veel aandacht aan de zorg voor de natuur.
Ik leg een minimoestuintje aan met groente, fruit en diverse bloemen, waarin we samen
werken.
Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, leren ze rekening te houden met elkaar, ze
leren samen te delen.
Er zijn aspecten terug te vinden uit verschillende opvoedingsmethoden.
Dagindeling:
vrij spelen
eten en drinken, liedje of versje
toiletbezoek en/of luierverschoning
knutselen, soms wordt er televisie gekeken of muziek gedraaid
fruit eten, laarsjes, jassen aan en naar buiten, o.a. naar de dieren
broodmaaltijd
Toiletbezoek en/of luierverschoning
indien gewenst kunnen de kinderen naar bed voor een middagdutje
na het middagdutje wordt er gegeten en gedronken
Toiletbezoek en/of luierverschoning
naar de dieren om ze te voederen en te voorzien van drinken
vrij spelen
Voeding:
Om 9.30 krijgen de kinderen iets te eten en te drinken krijgen ze fruit en soms iets lekkers
van snoepgoed. Zelf snoepgoed meebrengen is niet toegestaan. Alleen tijdens verjaardagen
mag er getrakteerd worden. Na het middagmaal worden de tandjes gepoetst, indien
gewenst. Een eigen tandenborstel moet worden meegegeven.

Tarieven:
Zie bijlage.:
Als door onvoorziene omstandigheden Teun een of meerdere dagen gesloten zou moeten
zijn worden de vooruitbetaalde kosten terugbetaald.
De minimale afname is 9 uur aan ééngesloten

Ziekte:
Tijdens ziekte of andere reden van afwezigheid gaat de betaling door.
Is uw kind langer dan een maand ziek, dan wordt er een regeling getroffen.
Bereikbaarheid:
Als het kind in het kindercentrum verblijft, dienen de ouders/ verzorgers telefonisch
bereikbaar te zijn.

Meldingsregels ouders/verzorgers
Indien kinderen of andere gezinsleden ziektes hebben, die gepaard gaan met koorts, diaree,
braken en/of huiduitslag. dient u uw kind thuis te houden.
Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvanguren wordt u daarvan in kennis gesteld. Er zal
dan overleg plaatsvinden. Wanneer de ouders niet in staat zijn hun zieke kind op te halen,
kunnen we uiteraard in overleg met de ouder, contact op nemen met de huisarts. Indien de
ouders niet bereikbaar zijn beslis ik hiertoe zelf.
-

kinderen dienen gevaccineerd te zijn
het is verboden te roken op het dagverblijf
mocht u niet in staat zijn uw kind zelf op te halen, geef dan door wie uw kind komt
ophalen
Er is voldoende parkeergelegenheid in gelieve uw auto in de parkeervakken te parkeren,
jassen en tassen dienen voorzien te zijn van naam
Voor alle kinderen graag extra kleding i.v.m. eventuele ongelukjes.
ook is het van belang dat ze laarsjes bij zich hebben, i.v.m. dieren voederen en tuinieren
Teun heeft een W.A. en ongevallen verzekering afgesloten
Teun is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van kleding en/of
meegenomen speelgoed
Het maximaal aantal kinderen in deze ruimte is zes

KLACHTENREGELING
Als er iets is waar u het niet mee eens bent, of wat u anders zou willen zien, kunt u dit met
mij bespreken.
Aangezien de kinderen tijdens het halen en brengen wat extra aandacht nodig hebben, is er
op die momenten soms onvoldoende gelegenheid om de ouders te woord te staan. Daarom
stel ik u in de gelegenheid om voor een uitvoeriger gesprek een afspraak te maken.
Teun is aangesloten de geschillencommissie kinderopvang
Op www.degeschillencommissie.nl kunt u precies lezen hoe de regeling werkt.

Oudercommissie;
De wet kinderopvang stelt in iedere vestiging, een oudercommissie verplicht en geeft die
oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.
De wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de
oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie
Doel van de oudercommissie
1 De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum, waar de
oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te
vertegenwoordigen
2 Te adviseren ten aanzien van kwaliteit
3 Het behartigen van belangen van de ouders van het kindercentrum

Contact met ouders /verzorgers:
Het dagelijks contact vindt plaats tijdens het halen en brengen van de kinderen. Mocht
buiten dit regelmatige contact behoefte zijn aan een intensiever contact dan is dit altijd
mogelijk. Maak dan even een afspraak.
Informatie aan ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers kunnen zonder enige verplichting een afspraak maken om langs te
komen.
Ik zal ze informeren over het geen ik de kinderen te bieden heb.
Indien gewenst wordt de nodige informatie en het aanmeldingsformulier meegegeven.
Als het kind wordt aangemeld krijgt hij persoonlijk een uitnodiging om eens een keertje te
komen kijken.
U kunt van de mogelijkheid gebruik maken om u kindje 3 uur kosteloos te brengen om te
kijken of hij, zij het leuk vindt. Dit is voor de opvang daadwerkelijk begint, niet bij incidentele
opvang
Alle tips en ideeën zijn welkom.

