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Huisregels 
 

Om de opvang bij Wee-Play Kinderopvang zo vlotjes mogelijk te laten verlopen, werken wij 

met een aantal huisregels: 

 

Ontbijt Wee-Play biedt het ontbijt aan voor kinderen die tussen 6.30 

uur en 7.15 uur gebracht worden. Dit met uitzondering van de 

eerste flesvoeding voor een baby. Alle kinderen die later 

komen dan 7.15 uur, dienen hun ontbijt al genuttigd te 

hebben. 

 

Hygiëne Het is van groot belang dat uw kind gewassen en verschoond 

naar het kindercentrum gebracht wordt. 

Ziekte Onder de volgende omstandigheden kan een kind het 

kindercentrum niet bezoeken: 

- Verhoging /koorts van 38.5 graden of meer; 

- Besmettelijke ziektes; 

- Diarree en/of braken. 

Bij twijfel is het wenselijk eerst telefonisch te overleggen. 
Ook als er in uw gezin besmettelijke ziekten zijn, willen 
wij dit graag weten. Wij kunnen dan snel hierop inspelen 
en zo nodig maatregelen nemen om uitbreiding te 
voorkomen. Wij hanteren hierbij het advies van de GGD. 

Wordt uw kind tijdens het verblijf bij ons ziek, dan zullen 
we contact opnemen en vragen of u uw kind zo snel 
mogelijk kunt komen ophalen of laten ophalen. Het is dus 
belangrijk dat u zorgt dat hiervoor altijd iemand 
beschikbaar is. 

Als uw kind ziek wordt tijdens schooltijd, dan neemt de 
school contact met u op. Het is dan van belang om ons te 
informeren, zodat wij weten dat uw kind die dag de BSO 
niet zal bezoeken. 

Medicatie Indien uw kind medicijnen nodig heeft in het kindercentrum 

mogen onze medewerkers dit onder de volgende voorwaarden 

geven: 

- Het is duidelijk wat er met het kind aan de hand is; 

- Het medicijn is thuis al een keer gebruikt, zodat eventuele 

bijwerkingen bekend zijn; 

- Er is een medicijnverklaring ingevuld; 

- Het medicijn moet in de originele verpakking met 

bijsluiter worden meegegeven. 

 



 

 
Schaapsweg 26B, 6077 CG St. Odiliënberg, tel: 0475-858257 | Thaalpad 29, 6102 EH Echt, tel: 0475-212282 

IBAN: NL69 RABO 0112658008| BIC: RABONL2U | KvK: 12062153 
2

 

Kleding Trek uw kind gemakkelijke kleding aan die tegen een stootje 

kan en waarin het kind zich vrij kan bewegen. Graag reserve 

kleding meegeven. Het is prettig dat uw kind na een ongelukje 

schone eigen kleding kan aantrekken. We zijn niet 

aansprakelijk voor kapotgaan of zoekraken van de kleding. 

Graag namen schrijven in de jassen, schoenen en tassen van 

uw kind, en persoonlijke spullen voorzien van naam. 

 

Overdracht Bij het brengen en ophalen is het goed dat u even de tijd 

neemt voor uw kind en de overdracht van en naar de 

pedagogisch medewerker. Duidelijk afscheid nemen geeft uw 

kind het vertrouwen dat het ook weer opgehaald wordt. Voor 

kinderen die moeite hebben met afscheid nemen, moet het 

afscheid niet te lang duren.  

 

Ophalen door derden Geef aan de medewerkster van uw kind door als iemand 

anders uw kind ophaalt en zorg ervoor dat de betreffende 

persoon zich kan legitimeren. Uw kind wordt zonder bericht 

van de ouders/verzorgers aan niemand anders meegegeven!!! 

 

 

Warme maaltijd Alle kinderen eten tussen de middag een warme maaltijd, en 

met een groot aantal allergieën kan rekening worden 

gehouden. Wanneer uw kind na 18 uur nog aanwezig is, 

bestaat de mogelijkheid om nog een broodmaaltijd of warme 

maaltijd bij ons te eten. U kunt deze maaltijd zelf meegeven. 

 

Op het kinderdagverblijf liggen voor alle ouders de volgende documenten ter inzage: 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Risico-inventarisatie 

• Privacyreglement 

• Gezondheidsverslag met huishoudelijk reglement 

• Veiligheidsverslag met nood-/ontruimingsplan 

• Reglement klachtrecht 

• Vervoersprotocol 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


