Huisregels
1. Uw peuter gaat op de afgesproken dagdelen en tijden naar de peuterspeelzaal. Zorg dat
u uw peuter op tijd brengt. Wij beginnen het dagdeel met een welkomstroutine of
kringactiviteit. Het is belangrijk voor de peuters dat dit niet wordt verstoord. Bovendien
is het belangrijk voor uw peuter dat u elkaar in alle rust gedag kunt zeggen.
2. Als iemand anders dan uzelf uw peuter komt ophalen, geef dit dan altijd vooraf door. Bij
veelvuldig voorkomen, kan dit ook worden vastgelegd op het toestemmingsformulier.
Dan kunnen wij uw kind met een gerust hart mee laten gaan.
3. Is uw peuter ziek of kan uw peuter om een andere reden niet komen? Geef dit dan op
tijd door aan de leidsters. ’t Spölhuusken kan geen zieke kinderen opvangen. Het belang
van het kind staat hierbij voorop en we moeten rekening houden met het belang van de
andere kinderen. Wanneer uw peuter ziek wordt gedurende de ochtend, vragen wij u om
binnen een uur van de melding uw peuter op te komen halen.
4. Meld een besmettelijke ziekte van uw peuter bij de leidster. Zij overlegt zo nodig met de
GGD en volgt het advies van de GGD indien maatregelen moeten worden genomen.
5. Soms komt er hoofdluis voor bij kinderen. Heeft u bij uw peuter hoofdluis ontdekt? Licht
dan een leidster in zodat zij de overige ouders kan informeren over bestrijding en
voorkoming van hoofdluis.
6. Geef uw peuter elke ochtend in stukjes gesneden fruit en een bekertje drinken mee. Wilt
u de beker en het bakje voorzien van de naam van uw peuter? Wanneer uw peuter
bepaalde producten niet mag hebben, vanwege bijvoorbeeld een voedselallergie of
-intolerantie of geloofsovertuiging, geef dit dan door aan de leidsters.
7. Geef uw peuter geen eigen speelgoed mee. Eigen speelgoed kan zoek raken.
8. Als uw peuter jarig is, dan kan dat uiteraard samen met de andere peuters worden
gevierd. Kies voor iets gezonds en houdt de traktatie beperkt. De medewerkers spreken
met u af op welke ochtend de verjaardag wordt gevierd. Wegens de maatregelen
omtrent Covid-19 vragen wij u alleen voorverpakte traktaties mee te geven.
9. Als uw peuter nog niet zindelijk is, geef dan reservekleding en luiers mee zodat de
leidsters uw peuter kunnen verschonen indien dit nodig is. Bent u bezig met de
zindelijkheidstraining? Laat dit dan weten, de leidsters ondersteunen uw peuter graag.
10. Praktische kleding met een eenvoudige sluiting waarin uw peuter zich goed kan
bewegen, is het meest comfortabel. Houdt er rekening mee dat kleding vuil kan worden
door knutselen, verven of buiten spelen.
11. Kenmerk jasjes, tasjes, rugzakjes en trommeltjes duidelijk voorzien van voor- en
achternaam van uw peuter. Zo voorkomen we dat spullen zoekraken of aan een andere
peuter worden meegegeven.
12. Wij zijn terughoudend dat ouders bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen foto's of
filmopnamen maken. In verband met ieders privacy maken wij enkel een foto van uw
peuter.
13. In zonnige periodes vragen wij u uw peuter ingesmeerd met zonnebescherming naar ’t
Spölhuusken te brengen.
14. Wilt u zorgen dat meegebrachte handtassen buiten het bereik van peuters zijn?
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15. Denkt u aan de veiligheid van uw en onze peuters? Bij het komen en verlaten van de
speelzaal sluit u het hek van de speelplaats en deur van de hal. De leidsters checken
nadat alle ouders zijn weggegaan of de deur met de knip is afgesloten.
16. Kinderwagens en buggy’s kunt u onder het overdekte portaal plaatsen.
17. De deur van het peutertoilet is de gehele ochtend open en verschonen doen de leidsters
met een open deur.
18. Andere deuren van bijvoorbeeld de cv ruimte, meterkast, knutselopslag, sanitair van de
leidsters en keuken, worden op de knip gehouden of met een haakje gesloten.
19. Tijdens de speelochtend ruimen de leidsters spelenderwijs op met uw peuter om
valincidenten te voorkomen.
20. Leidsters nemen warme dranken mee wanneer deze voldoende afgekoeld zijn en zorgen
voor een hoge en veilige plaats om kopjes neer te zetten.
21. Leidsters controleren voor het buiten spelen, of het hek is afgesloten.
22. De nooduitgangen worden altijd vrijgehouden van obstakels.
23. Er is altijd toezicht van de leidsters bij het spelen binnen en buiten.
24. Elke peuter wordt gekoppeld aan een mentor. Dit is de leidster die u zal uitnodigen voor
het kennismakingsgesprek en de ontwikkeling van uw peuter met u bespreekt.
25. Ouders en verzorgers zijn altijd telefonisch bereikbaar op het moment dat uw peuter op
’t Spölhuusken is.
26. Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand of plein.
27. Roken is op en voor ons plein niet toegestaan
28. Voor de meest actuele maatregelen omtrent Covid-19 verwijzen wij u door naar het
protocol kinderopvang Covid-19, te vinden op onze website.
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