Spelregels DO
Het brengen
Wij zijn regulier geopend vanaf 07:30-18:30 uur. Het is mogelijk om op het Zonnetje te ontbijten, dan
kan uw kind terecht vanaf 07:00 uur.
Wij vinden het fijn als u uw kind vóór 09.00 uur brengt in verband met het gezamenlijke drinken en
zingen waar wij de dag mee beginnen. Dit gezamenlijke moment willen we de aandacht hebben voor
de kinderen van de groep. Binnenkomende ouders verstoren deze aandacht op dat moment. Indien
u verlaat bent, vernemen wij dit graag telefonisch van u.
Wilt u er opletten hoe uw schoenen eruit zien als u binnenkomt? Als u modder aan uw schoenen
heeft, verzoeken wij u deze in verband met hygiëne uit te trekken. We willen u vragen om in de
groepsruimtes niet met uw schoenen over de kleden te lopen en op onze babygroepen de
schoenhoesjes aan te trekken.
Wij verzoeken u de kinderwagen in de entree te laten staan en niet mee te nemen naar de groep. Dit
i.v.m. de hygiëne van de vloer en de brandveiligheid. Dit geldt bij zowel het brengen als het halen van
uw kind(eren).
De Maxi-Cosi kan op de daarvoor bestemde schappen onder de trap neergezet worden. Wel met het
dringende verzoek dat indien de brengende ouder ook de halende ouder is, de Maxi- cosi mee
genomen wordt in de auto. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van de MaxiCosi. Voor autostoelen, kinderwagens en kinderfietsjes hebben wij binnen helaas geen plek, deze
nemen te veel ruimte in beslag.
Fietskarren kunt u parkeren buiten ons terrein bij de fietsklemmen.
Laat geen waardevolle spullen zichtbaar in uw auto achter.
Het halen
Wij zijn geopend tot 18.30 uur, wij verzoeken u voor die tijd uw kind(eren) op te halen. Als er een
onvoorziene situatie optreedt en u kunt hierdoor niet voor 18.30 uur bij ons kindercentrum zijn, moet u
tijdig iemand anders regelen die uw kind komt ophalen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Door
het op deze manier op te pakken, is Het Zonnetje nog niet genoodzaakt hier extra kosten voor te
rekenen.
Als u uw kind op een heel ander tijdstip komt halen dan u normaal doet, vinden wij het prettig om dit te
weten. Dan kunnen wij rekening houden met het eet/slaapschema van uw kind. Laat u uw kind door
een ander ophalen, laat dit dan te allen tijde weten aan de pedagogisch medewerker. Wij weten dan
dat dit een vertrouwd persoon is, anders geven wij uw kind niet mee.
Meld uw kind altijd af bij de pedagogisch medewerker van de groep. Wij dragen op die dag de zorg
voor uw kind. We vinden het fijn om de ervaringen van de dag met u te delen en ook de zorg weer
over te dragen. En zo weten we wie we nog ‘in huis hebben’.
Voeding
Voeding op het Zonnetje zit bij de prijs in. Baby’s krijgen bij Het Zonnetje de standaard babyvoeding
van Nutrilon 1 en 2 of Hero 1 en 2. Na de flesvoeding bieden wij kinderen een verantwoorde
broodmaaltijd aan met een beker melk. De eerste boterham krijgen de kinderen met hartig beleg. Ze
hebben hierbij de keuze uit zuivelspread of vleeswaren. Daarna mogen de kinderen een boterham
met verantwoord zoet beleg zoals: gekleurde hagel, appelstroop of jam. Naast de broodmaaltijd
krijgen de kinderen op vaste tijdstippen een tussendoortje. Dit is fruit, yoghurt of bijv. een cracker,
maiswafel of ontbijtkoek. Daarbuiten vieren we ook feestjes van kinderen en pedagogisch
medewerkers waar iets lekkers bij hoort. Dit zijn bijv. rozijntjes, een biscuitje of een ander soort fruit.
Als wij de traktatie niet verantwoord vinden voor de leeftijd van de kinderen, geven we het mee naar
huis zodat u hier zelf een beslissing in kunt nemen.

Luiers
Luiers op het Zonnetje zijn ook bij de prijs inbegrepen. Wij gebruiken 'Kruidvat' luiers. Voor de
allerkleinsten vanaf maat 2 tot de allergrootsten met maat 4. De juiste luier is vooral niet te groot maar
sluit goed aan. Bij een te grote luier krijgt uw kindje ‘een prop’ tussen de benen waardoor hij/zij wordt
belemmerd in de beweging. Een luier kan zeker 5 uur mee, tenzij erin gepoept of overmatig geplast is.
Naast onze vaste verschoonrondes controleren we de luiers ook regelmatig gedurende de dag. Deze
informatie is ook terug te lezen in het protocol ‘zindelijkheid’. Wanneer kinderen beginnen met
zindelijkheid is sterk afhankelijk per kind. Meisje zijn hierin vaak vlotter dan jongens. Op de
peutergroepen hebben we lage toiletjes zodat de kinderen zelf naar het toilet kunnen. Wij beginnen
niet op een bepaalde leeftijd met zindelijkheidstraining maar kijken of het kind er interesse in heeft.
Wanneer we dit zien, bespreken we het met ouders en starten hier gezamenlijk mee. Wij werken niet
standaard met een beloningssysteem zoals stickerkaarten. Alleen als dit echt als extra stimulans zou
werken voor een kind.
Ziek kind
Als team hebben wij er begrip voor dat het heel lastig kan zijn als uw kind ziek wordt en u moet
werken. Indien u twijfelt over de gezondheid van uw kind in de ochtend, geeft u dit dan duidelijk aan bij
de pedagogisch medewerkers zodat zij uw kind gedurende de dag beter in de gaten kunnen houden.
Als algemene regel geldt dat zieke kinderen niet mogen komen. Omdat een ziek kind het liefst de
gehele dag op schoot wil zitten en dicht bij je wil zijn, kortom een ziek kind wil de volle aandacht die
het ook verdiend! Daarnaast is een kindercentrum een plaats waar veel kinderen en volwassenen bij
elkaar zijn, waardoor besmettelijke ziektes zich snel kunnen verspreiden. Voor besmettelijke ziektes
geldt zelfs dat u eerst met Het Zonnetje overlegd wanneer uw kind weer gebracht mag worden.
Op het Kindercentrum mogen de kinderen niet gebracht worden indien een kind één of
meerdere van de volgende symptomen heeft:








in de ochtend koorts vanaf 38 graden;
besmettelijke huiduitslag (bv. krentenbaard);
waterpokken, waarvan de blaasjes nog niet zijn ingedroogd;
de bof;
de rode hond;
ernstige diarree (bv. in de ochtend al 3 ‘spuitluiers’)
ontstoken ogen of loop oor (in overleg) Als een kind bij ons ziek wordt, nemen wij contact met u op om
te overleggen. Als een kind hoge koorts heeft of zich zo niet prettig voelt op de groep ivm ziekte,
zullen wij contact opnemen en u verzoeken uw kind te komen halen.
Wij vernemen graag extra informatie bij langdurige ziekte van uw kind. Indien een kind 6 weken of
langer ernstig ziek is, kan contact opgenomen worden met de administratie i.v.m. de betaling voor het
vasthouden van uw kindplaats.

Zonbescherming
Op de vestigingen zijn voldoende schaduwplekken gecreëerd om bij sterke zonkracht veilig buiten te
kunnen spelen. Uiteraard is het zorg om niet te lang, zeker niet met de allerkleinsten, achter elkaar
buiten te verblijven of op het heetst van de dag. We vragen u uw kind in de lente en zomer in de
ochtend thuis in te smeren tegen de zonkracht, zodat uw kind in de ochtend lekker snel naar buiten
kan. Op Het Zonnetje smeren wij vervolgens de rest van de dag met de voor kinderen zeer geschikte
hoge factor 30. Mocht u uw kind liever met een eigen product laten insmeren, dan kunt u dit
meegeven. Ook evt. petjes/hoedjes kunt u meegeven.
Medicijnen
Na schriftelijke toestemming en uitleg van het gebruik van het medicijn (ook homeopathisch) kunnen
wij medicijnen geven. Het blijft de verantwoording van de ouder om op het tijdstip van toediening ons
hieraan te herinneren door dit telefonisch aan te geven. Uitzondering hierop zijn oogdruppels en
oogzalven en paracetamol, deze geven wij niet.

Slapen
Kinderen slapen tot hun 2e jaar in een zomer/winterslaapzak. In principe slapen kinderen jonger dan
één jaar niet op hun buik, tenzij wij een verklaring met goedkeuring van u hebben. Als kinderen
eenmaal zelf kunnen draaien, zullen wij ze niet in hun slaap storen om ze weer terug te draaien.
Regels omtrent buikslapen worden met u als ouder besproken voordat wij kinderen op de buik te
slapen leggen.
Vaccinatiestatus
Van alle kinderen binnen ons kindercentrum moeten wij op de hoogte zijn of zij volgens het
Rijksvaccinatieschema ingeënt worden. Voordat uw kind start op ons kindercentrum ontvangt u hiertoe
een vaccinatiestatusverklaring waarop u dit kunt aangeven.
Verjaardagen
Kinderen vinden het leuk om hun verjaardag te vieren. Wilt u dit ook op het Zonnetje vieren, laat het
dan even weten bij de pedagogisch medewerker, zodat de verjaardag kan worden voorbereid. Wij
verzoeken u vriendelijk doch dringend de traktaties niet te groot te maken en vooral niet te veel snoep.
Pedagogisch medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden van gezondere traktaties.
Rapportage
De eerste achttien maanden schrijven wij wekelijks in het digitale dagboek van uw kind over het doen
en laten van uw kind, hoe het zich ontwikkelt en eventuele vragen en/of opmerkingen van ons. Tot 1
jaar worden ook iedere dag de voeding- en slaaptijden genoteerd. Vanaf de leeftijd van achttien
maanden houden wij u dagelijks mondeling op de hoogte. Daarnaast houden wij het groeiboekje bij,
hierin schrijven wij maandelijks een stukje over uw kind. De ene keer een stukje over de ontwikkeling
en de andere keer een leuke anekdote. Het groeiboekje is niet bedoeld als middel om de ontwikkeling
van kinderen te volgen maar als waardevolle herinnering aan de tijd bij het Zonnetje. Daarnaast
schrijven we 2 keer per jaar observaties waarin de ontwikkeling van uw kind zichtbaar is. Eenmaal per
jaar worden de observaties uitgebreid met u besproken in het 10-minutengesprek. Dit is voor kinderen
vanaf 2 jaar. De groeiboekjes en observatieverslagen geven we mee aan de kinderen als ze 4 jaar
geworden zijn, enerzijds als leuke herinnering en anderzijds als informatie voor de toekomstige
school.

