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Voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen, ouders en medewerkers hanteren wij de 
volgende regels. 
 
1) Aandachtspunten voor de kinderen 
 
Eten & drinken 

• Drink je thee (of andere hete drank) rustig op aan tafel zodat de kinderen zich niet 
kunnen verbranden. 

 
Spelen 

• Kijk uit met spelen in de buurt van ruiten. 
• We lopen rustig in de binnenruimtes. 
• Jonge kinderen spelen niet op de speeltoestellen of het speelgedeelte voor oudere 

kinderen en andersom. Dit gebeurt wel met begeleiding van de leidster. 
• Speel niet met spelmateriaal (zoals fietsen of skelters) in de buurt van 

speeltoestellen. 
• We spelen in de omheinde tuin.  
• We klimmen niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hier overheen valt. Vraag de 

leidster om de bal te halen. 
• Als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan 

volwassenen om je heen. 
 
Speelgoed 

• Gooi binnen niet met voorwerpen. 
• We spelen goed met het speelgoed waarvoor het bedoeld is.  
• Na gebruik ruimen we het speelgoed samen op. 

 
 
Keuken & warm water 

• We blijven af van apparaten en snoeren in de keuken 
• Ga voorzichtig om met kranen, vooral met de rode knop voor warm water. Doe eerst 

de warme (rode) kraan dicht en dan pas de koude (blauwe) kraan. Kinderen mogen 
zonder begeleiding niet zelf aan de rode knop voor warm water komen. 
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2) Aandachtspunten voor de ouders 
 
Traktatie 

• Bij verjaardagen verzorgen wij de traktatie. In overleg is het mogelijk een  traktatie 
mee te brengen van huis. Wij hanteren een ‘gezond eten beleid’ voor de kinderen. Dit 
betekent dat de volgende traktaties wel en niet gegeven worden: 
 

Wel Niet 
• Fruit  
• Groenten 
• Rozijntjes 
• Rijstwafel 
• Soepstengel 
• Eierkoek 
• Biscuitje 
• Ontbijtkoek voor kinderen 
• Evergreen liga 

• Snoep 
• Chocola 
• Popcorn 
• Zoete koekjes 

 
 
Spullen die van kinderen zijn 

• Controleer regelmatig of het stiksel van speelgoedbeesten – eigendom van de 
kinderen – niet loslaat. 

• Het hygiënisch houden van de fopspenen van de kinderen zelf, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Spenen worden terug gestopt in de bijpassende 
dopjes of bakjes en in de eigen mandjes van de kinderen gelegd. 

• De flesjes van de kinderen gaan altijd weer mee naar huis. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders dat deze uitgekookt worden. 

• Kinderen hebben vaak allemaal een eigen herkenbare speen van een ander merk of 
met een ander printje. Als het voorkomt dat twee kinderen dezelfde speen hebben, 
wordt er aan ouders gevraagd de speen te labelen, of er de naam op te schrijven met 
watervaste stift.  

• Laat een kind bij voorkeur geen sieraden dragen. 
• Laat kinderen geen wijde pyjama’s dragen. 
• Ouders controleren zelf het postvakje van hun kind(eren). 
• Ouders zijn zelf verantwoordelijk om de spullen van hun kind(eren) mee te nemen uit 

de bak van hun kind(eren). 
 
Overige 

• Parkeer geen auto's voor de ingang, maar op de aangegeven parkeerplaatsen. 
• In de opvang mag niet gerookt worden. 

 
 


