Buitenschoolse opvang
Algemene informatie & huisregels
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Voorwoord
Je bent op zoek naar een geschikte buitenschoolse opvang voor je kind. In de zoektocht ben je ook
onze opvang tegengekomen. Wij willen je graag helpen een juiste keuze te maken. Deze
informatiebrochure geeft je een overzicht van alle belangrijke informatie. Maar het allerbelangrijkste
kunnen wij niet beschrijven, een kinderopvang moet “goed” voelen, een kind moet er zich thuis voelen.
Maak daarom een afspraak met ons en ervaar het zelf. Je bent van harte welkom!
Onze doelstelling is het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving aan kinderen van 0 t/m 12
jaar. Een tweede thuis, waarin wij de kinderen op een leuke, gezellige, positieve en veilige manier
opvangen. Een plek waar elk kind zichzelf mag zijn.
De professionele kinderopvangorganisatie ’t Boerderijke houdt zich dagelijks bezig met opvang voor
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. 't Boerderijke is een particuliere kinderopvanginstelling.
Gestart in januari 2010 als kinderdagverblijf, vanaf oktober 2012 uitgebreid met buitenschoolse
opvang aan de Breemortelweg 12 en vanaf augustus 2014 is er ook (flexibele) buitenschoolse opvang
mogelijk in Basisschool Zeilberg.
Deze informatiebrochure heeft betrekking op de BuitenSchoolse Opvang (BSO). De BSO kan bestaan
uit voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens studiedagen en vakantieopvang.
De BSO locatie aan de Breemortelweg 12 ligt in een ruime landelijke omgeving en biedt plaats aan 40
kinderen per dag. Op de BSO locatie in BS Zeilberg bieden we naast reguliere opvang ook flexibele
opvang aan. De flexibele opvang is bedoeld voor ouders die onregelmatige opvang nodig hebben, dus
ouders die niet structureel hetzelfde dagdeel per week afnemen.
Wij bieden veel ruimte waar kinderen vol overgave kunnen spelen en plezier beleven. Samen met
anderen kinderen van dezelfde leeftijd in een groep en toch voor ieder kind individuele zorg en
aandacht.
Mocht je nog vragen hebben of wil je onze kinderopvang bezoeken, neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groeten,

Anita van der Kant
Eigenaresse kinderopvang ’t Boerderijke
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ALGEMENE INFORMATIE
Doelstelling van de buitenschoolse opvang
Op de eerste plaats willen we graag dat ieder kind met veel plezier bij 't Boerderijke komt spelen. Dit
bieden we onder andere door ons aan de volgende richtlijnen te houden:
 Een huiselijke sfeer te creëren waarin alle kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen en
mogen zijn.
 Kinderen mogen zich op hun eigen tempo en manier ontwikkelen.
 Aan de kinderen wordt geborgenheid en veiligheid gegeven door hun warmte te bieden,
aandacht te geven en oprechte interesse te tonen.
 De emoties van de kinderen worden serieus genomen. De leidsters proberen zich in te leven
in de gevoelswereld en belevingswereld van de kinderen en zijn alert op hun signalen.
 De kinderen zijn in groepsverband bij elkaar. Het samen zijn, het samen spelen en het met
elkaar activiteiten ondernemen biedt gezelligheid en leert hen om op een heel natuurlijke
manier rekening te houden met elkaar.
 Er is oog voor waarden en normen. Wij hanteren duidelijke regels, die het samenzijn voor
iedereen zo prettig mogelijk maken.
 Goede informatie uitwisseling tussen de ouders en de leidsters is uiterst belangrijk voor een
goede verstandhouding. Heb je vragen of opmerkingen, stel deze aan onze leidsters of
directie.
Een volledige versie van het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de groep of vind je op onze website:
www.kinderopvangboerderijke.nl

Groepen en locaties
Binnen 't Boerderijke hanteren wij verticale groepen, kinderen van 4 t/m 12 jaar worden gezamenlijk
opgevangen. Wij bieden plek aan 20 kinderen in BSO ’t Boerderijke, 10 kinderen in BSO 't Schuurke,
10 kinderen in BSO 't Weike en 20 kinderen in BSO 't Boerderijke in BS Zeilberg.
In deze verticale groepen wordt ieder kind op zijn/haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd.
De jongere kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere kinderen en de oudere kinderen leren
rekening te houden met de jongere kinderen.
Voor ons betekent de BSO vrije tijd voor de kinderen. 't Boerderijke biedt een gezellige huiselijke plek
voor de kinderen om te verblijven na schooltijd en in de vakanties.
De inrichting van de ruimte is aangepast aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Voor de kinderen
is er ruim voldoende spel- en speelmateriaal van verschillend niveau aanwezig om zich te vermaken.
Naast huiselijkheid bieden de leidsters de kinderen de mogelijkheid om aan verschillende activiteiten
deel te nemen. Dit kunnen knutselactiviteiten zijn, spelletjes, wedstrijdjes, etc. Kinderen zijn vrij om
hieraan deel te nemen.
Uiteraard kunnen de kinderen ook buiten spelen op het nabij gelegen grasveld. Hier kunnen ze onder
andere spelletjes doen, schommelen en voetballen. We hebben een in de grond ingebouwde
trampoline, waar ze flink op kunnen springen. Op het grasveld vind je ook een grote zandbak en
enkele klim- en klautertoestellen. Bij warm weer zetten we het zwembad op of de sproeier aan.
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BSO 't Boerderijke in BS Zeilberg maakt gebruik van de buitenruimte van de basisschool. Daar is een
klim- en klautertoestel aanwezig, duikelrek, springpaaltjes en ook een grote zandbak. Natuurlijk is er
ook voldoende ruimte om te voetballen of andere spelletjes te spelen.
De kind leidster ratio is 10 op 1; per 10 kinderen is er 1 pedagogisch medewerker aanwezig. We
volgen hierin de voorgeschreven leidster – kind ratio: er is een rekentool voor de berekening van het
maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen. Op www.1ratio.nl vind je meer
informatie. Zowel directie als groepsleidsters bezitten een diploma vanuit een pedagogische
achtergrond zoals bv PW 3 of PW 4 en hebben daarnaast allemaal een cursus EHBO voor kinderen
en ook een BHV cursus gevolgd.
Wanneer het aantal aanwezige kinderen (10 of minder) het toelaat dat er maar één leidster aanwezig
hoeft te zijn hebben we een achterwacht regeling voor eventuele calamiteiten. Dit betekent dat er een
volwassene oproepbaar is die binnen maximaal 15 minuten aanwezig kan zijn. Deze regeling staat
beschreven in de Achterwachtregeling.

Vervoer naar en van school
Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen met een busje door een chauffeur en een leidster
naar school gebracht. De kleuters worden door de onderwijzer(es) opgevangen.
Kinderen, die gebruik maken van de naschoolse opvang, worden na een schooldag door een
chauffeur en een leidster van 't Boerderijke met een busje of auto opgehaald bij de school. Met de
school, ouders en kinderen zijn vaste afspraken gemaakt over het ophaalpunt op school. De leidster
staat dan in de school op een vast punt (bijv. in de aula of op het podium) om de kinderen te
verzamelen. 't Boerderijke staat in goed contact met de verschillende basisscholen in Deurne waar
kinderen worden gebracht en/of opgehaald.

Veiligheid en hygiëne
Aandacht voor veiligheid en hygiëne staat vanzelfsprekend hoog in het vaandel bij Kinderopvang 't
Boerderijke. Ouders moeten hun kind ten slotte met een gerust hart achter kunnen laten.
Wat word er aan veiligheid en hygiëne gedaan?
't Boerderijke maakt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Hierin wordt gekeken
of alles nog aan de eisen voldoet. Deze worden ook gecontroleerd door de GGD die jaarlijks een
inspectie bij ons uitvoert.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een schone en frisse omgeving verblijven. De
verblijfsruimte wordt dagelijks gewist en gedweild. Tafels, stoelen en het sanitair worden dagelijks
meerdere keren schoongemaakt.
De kinderen mogen in hun spel, vooral bij het buitenspelen, best lekker vies worden (zorg daarom
voor kleren waarin dit kan), maar er wordt altijd voor gezorgd dat kinderen opgefrist weer mee naar
huis gaan. Het is mogelijk om “speelkleren” en/of schoenen in een eigen bakje op de BSO neer te
leggen voor je kind wat ze aan kunnen trekken zodra ze komen spelen op ‘t Boerderijke.

Openings- en sluitingstijden
BSO ‘t Boerderijke is 48 weken per jaar open van maandag tot vrijdag.
We zijn gesloten op de volgende door de CAO vastgestelde feest- en gedenkdagen: Nieuwjaarsdag,
2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en om de vijf jaar op bevrijdingsdag. Deze
dagen kun je niet ruilen met een andere dag.
Daarnaast zijn we gesloten 3 weken tijdens de bouwvak-vakantie, op carnavalsmaandag, op vrijdag
na Hemelvaart en de dagen tussen kerst en nieuwjaar.
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Opvangmogelijkheden
Wij bieden je de volgende opvangmogelijkheden aan:
1.
Voorschoolse opvang: Opvang vanaf 7.30 uur totdat de school begint. Deze opvang wordt
aangeboden op alle schooldagen (40 weken per jaar).
De kinderen worden met een busje door een chauffeur en één van onze BSO leidsters naar hun
basisschool gebracht. Het uurtarief bedraagt € 6,50. Voorschoolse opvang wordt per uur in rekening
gebracht. De in de CAO vastgestelde feest- en gedenkdagen worden, indien deze niet in de reguliere
vakantieperioden vallen, aan u doorberekend.
2.
Naschoolse opvang: De opvang start 15 minuten voor het einde van de schooldag. Deze tijd hebben
we nodig voor het voorbereiden van de opvang(fruit en drinken klaarzetten), vervoer en ophalen van
de kinderen. Deze opvang wordt aangeboden op alle schooldagen (40 weken per jaar) op maandag,
dinsdag en donderdag vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur en op woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur tot
18.00 uur.
Na een intensieve schooldag worden de kinderen met een busje door een chauffeur en één van onze
BSO leidsters opgehaald bij hun basisschool, om op 't Boerderijke te gaan spelen totdat hun ouders
hen weer komen ophalen.
Het uurtarief bedraagt € 6,50. Op maandag, dinsdag en donderdag neem je altijd 1 dagdeel (vanaf
15.00/15.30 tot 18.00 uur) af. Op woensdag en vrijdag kun je kiezen voor 1 dagdeel (van 12.00 tot
15.00 uur of van 15.00 tot 18.00 uur) of een halve dag (van 12.00 tot 18.00 uur). Voor alle naschoolse
opvang geldt dat een dagdeel start 15 minuten voor het einde van de schooldag. De in de CAO
vastgestelde feest- en gedenkdagen worden, indien deze niet in de reguliere vakantieperioden vallen,
aan u doorberekend.
3.
Opvang tijdens studiedagen: Wanneer de school gesloten is in verband met een studiedag bieden
wij opvang aan van 7.30 tot 18.00 uur. Deze dagen kunt u vinden in de schoolgids.
Bij studiedagen is het mogelijk om opvang per dagdeel af te nemen, van 7.30 tot 12.45 uur of van
12.45 tot 18.00 uur. Het uurtarief bedraagt € 6,50.
Ter aanvulling van de bovenstaande opvang is het mogelijk extra opvanguren aan te kopen. Je kunt
tot maximaal 3 extra opvanguren per dag aankopen en uitsluitend in combinatie met de afname van
een dagdeel. Het uurtarief voor deze extra uren is € 8,06.
Als je kind alleen gebruik maakt van opvang tijdens studiedagen verzoeken wij je om ons zo snel
mogelijk te laten weten wanneer je kind komt (minimaal 2 maanden voorafgaande aan de opvang).
Kinderen die voor- en/of naschoolse opvang en opvang tijdens studiedagen hebben, krijgen voorrang
bij studiedagen opvang.
4.
Vakantieopvang: Tijdens schoolvakanties bieden wij opvang aan van 7.30 tot 18.00 uur. Bij
vakantieopvang is het mogelijk om opvang per dagdeel af te nemen, van 7.30 tot 12.45 uur of van
12.45 tot 18.00 uur. Het uurtarief bedraagt € 6,50.
Ter aanvulling van de bovenstaande opvang is het mogelijk extra opvanguren aan te kopen. Je kunt
tot maximaal 3 extra opvanguren per dag aankopen en uitsluitend in combinatie met de afname van
een dagdeel. Het uurtarief voor deze extra uren is € 8,06.
6

Als uw kind alleen gebruik maakt van de vakantieopvang verzoeken wij u om ons zo snel mogelijk te
laten weten wanneer uw kind komt (minimaal 2 maanden voorafgaande aan de opvang).
Kinderen die voor- en/of naschoolse opvang en vakantieopvang hebben, krijgen voorrang bij
vakantieopvang.

Opvang samenstellen
Je kunt zelf een pakket samenstellen van welke soort(en) opvang, je op vaste dag(en) in de week
gebruik wilt maken.

Flexibele opvang
Naast het bovenstaande is het mogelijk om op flexibele dagen opvang aan te vragen. Je kiest dan
voor een of meerdere vaste opvangvorm(en) op variërende dagen per week. Minimaal 2 maanden
voorafgaande aan de opvang dien je door te geven op welke dag(en) je BSO af wilt nemen. Het
uurtarief voor flexibele BSO opvang bedraagt 7,02 euro per uur.

Betalingswijze
Betaling geschiedt maandelijks op de vijfentwintigste dag van de betreffende maand van opvang
middels automatische incasso.
Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst. De hoogte van
deze toeslag is afhankelijk van je inkomen. Meer informatie vind je op de website van de
belastingdienst: www.toeslagen.nl .

Dagindeling BSO
Naschoolse opvang vanaf 15.00 uur
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.
 15.00 – 15:30: de eerste kinderen worden in de school opgehaald door een leidster van 't
Boerderijke.
 15.45: we eten gezamenlijk fruit en drinken ranja en luisteren naar elkaars verhalen en
belevenissen.
 16.00: de kinderen mogen vrij spelen of deelnemen aan een geplande gezamenlijke activiteit
van deze dag.
 16.45: er is gelegenheid om ranja te drinken en een koekje te eten.
 16.30 - 18.00: de eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met de ouder(s) nog even
de middag door. De andere kinderen gaan door met hun activiteit of we bieden ze rust aan
door bijvoorbeeld televisie te laten kijken of een boek te laten lezen.
 18.00: de middag is helaas al weer voorbij bij ‘t Boerderijke.

Naschoolse opvang vanaf 12.00 uur
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag.
 12.00 - 12.15: de kinderen worden in de school opgehaald door een leidster van 't
Boerderijke.
 12.30: we gaan gezamenlijk lunchen, we zorgen voor verantwoord en gezond eten en drinken
en uiteraard houden we rekening met de eventuele allergieën van de kinderen.
 13.00: we gaan naar buiten, doen een spel of een andere activiteit.
 15.00: we eten gezamenlijk fruit en drinken ranja en luisteren naar elkaars verhalen en
belevenissen.
 15.30: de kinderen gaan weer spelen of nemen deel aan een nieuwe gezamenlijke activiteit.
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16.45: er is gelegenheid om ranja te drinken en een koekje te eten.
16.30 - 18.00: de eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met de ouder(s) nog even
de middag door, De andere kinderen gaan door met hun activiteit of we bieden ze rust aan
door bijvoorbeeld televisie te laten kijken of een boek te laten lezen.
18.00: de middag is helaas al weer voorbij bij ‘t Boerderijke.

Vakantie- en studiedagen opvang
Alle werkdagen van de week.
 7.30 - 9.00: de kinderen worden gebracht en hebben nog de tijd om hun ontbijt op te eten. Er
is gelegenheid om vrij te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Er is verschillend speelgoed
voor elke leeftijdscategorie.
 9.15: de kinderen mogen meehelpen met het bereiden van het verse fruit en daarna eten we
gezamenlijk fruit aan de tafel.
 9.45: in overleg met de kinderen word er een planning voor de dag gemaakt. We starten met
de geplande activiteit, de kinderen mogen zelf bepalen of ze deelnemen. Sommige kinderen
gaan buiten spelen of doen een spel.
 10.30: gezamenlijk drinken we ranja en eten een koekje. Dan is er nog alle tijd om buiten te
spelen of om een gezamenlijke activiteit te gaan doen.
 12.15: de kinderen helpen met de voorbereiding van de lunch, het dekken van de tafel en
daarna genieten we van een verantwoorde en gevarieerde lunch. Er is genoeg voor iedereen.
Voor de kinderen met een voedselallergie vinden we, samen met de ouders, een passende
oplossing.
 13.00: tijd voor een activiteit met knutselmateriaal, puzzeltjes of spelletjes. Bij mooi weer wordt
er vaak buiten gespeeld.
 15.00: we drinken gezamenlijk ranja en eten een koekje en luisteren naar elkaars verhalen en
belevenissen.
 15.30: de kinderen gaan weer spelen of nemen deel aan de nieuwe gezamenlijke activiteit.
 16.45: er is gelegenheid om ranja te drinken en een knäcker of liga te eten.
 16.30 - 18.00: de eerste kinderen worden opgehaald, we spreken met de ouder(s) nog even
de dag door.
 18.00: dan zit er weer een gezellige dag op bij 't Boerderijke.
Voeding, zoals brood, fruit, drinken en koekje wordt door ons verstrekt. Al deze voedingsmiddelen zijn
in de prijs van een dagdeel meegenomen.

Aanmelding
Wij hopen dat wij een goede indruk op je achtergelaten hebben en dat je kiest voor kinderopvang van
’t Boerderijke. Naar alle waarschijnlijkheid heb je bij dit boekje een inschrijvingsformulier gekregen. Wij
hopen het ingevuld van je retour te krijgen, inschrijven via internet kan natuurlijk ook.
Zodra het inschrijfformulier door ons ontvangen is ontvang je hiervan een bevestiging. Hierna ontvang
je een plaatsingsaanbod waarin staat wanneer en welke dagen beschikbaar zijn en/of voor welke
dagen er een wachtlijst is.
't Boerderijke hanteert geen officiële wenochtend of -middag. Tijdens het intakegesprek maken
ouder/verzorgers en kind(eren) kennis met 't Boerderijke. De leidster, die bij het gesprek aanwezig is,
zorgt ervoor dat het kind kennis maakt met de ruimte, de andere leidsters en kinderen op 't
Boerderijke. We informeren je over de gebruikelijke dagindeling, regels en praktische tips. Door
nieuwe kinderen spelenderwijs wegwijs te maken voelen ze zich vrij snel op hun gemak.
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Opzeggen of vermindering van dagdelen
Indien de inschrijving geannuleerd wordt in de periode korter dan twee maanden voor de eigenlijke
plaatsing ben je een bedrag gelijkstaand aan één maand gereserveerde opvang verschuldigd.
Voor het opzeggen of vermindering van dagdelen tijdens de plaatsing geldt een schriftelijke
opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan per 1e van de maand.

Extra opvangdagen
Wanneer u extra opvang nodig heeft, kunt u dit aanvragen via e-mail adres:
info@kinderopvangboerderijke.nl
Ook is het mogelijk om dit telefonisch te doen via telefoonnummer: 0493-399784 of 06-24425232

Dagen ruilen
Ruilen is sporadisch mogelijk indien de groepsgrootte het toelaat. Dit ruilen moet binnen een
tijdsbestek van één maand van de te ruilen dag plaatsvinden. Ruilen van dagen is alleen mogelijk
indien er voldoende kindplaatsen zijn en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden.
Je kunt ruilen van dag maar niet van soort opvang. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de BSO uren
van de naschoolse opvang op te sparen voor vakantieopvang. Indien je wilt ruilen van dag dien je dat
minimaal 3 weken voorafgaande aan de opvang door te geven.

Oudercontact
Wanneer je behoefte hebt aan een individueel gesprek, maak dan gerust een afspraak met ons. Wij
staan je graag te woord.

Verzekering
’t Boerderijke heeft voor de kinderen een verzekering afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid en
een ongevallenverzekering.
Uitgesloten is schade door vermissing, diefstal of zoekraken. De verzekering geldt uitsluitend tijdens
opvanguren.
Buiten de openingstijden draagt 't Boerderijke geen verantwoordelijkheid voor de kinderen die gebruik
maken van de BSO.

Oudercommissie
Er zijn een aantal betrokken ouders die zitting hebben in de oudercommissie. Op verschillende
gebieden bieden zij ons advies en ondersteuning. Meer informatie over de oudercommissie vind je op
www.kinderopvangboerderijke.nl. Mocht je vragen of opmerkingen hebben voor de oudercommissie
dan kun je deze sturen naar oudercommissie@kdvboerderijke.nl. Je kunt ons ook een mail sturen als
je toe wilt treden tot de oudercommissie.

Klachtenregeling
Voor eventuele klachten/problemen is er een klachtenprocedure aanwezig, deze procedure vind je op
de verschillende locaties en op onze website. Wij streven ernaar om rechtstreeks met je tot een
passende oplossing te komen. In het, haast ondenkbare, geval dat dit niet lukt zijn we aangesloten bij
een onafhankelijke klachtencommissie waar je de klacht/probleem kunt voorleggen - bij de
Geschillencommissie (www.sgc.nl of www.geschillencommissie.nl).
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PRAKTISCHE TIPS & HUISREGELS
Brengen (Voorschoolse opvang, opvang tijdens studiedagen en vakantieopvang)
In de ochtend worden de kinderen tussen 7.30 en 9.00 uur gebracht. In de middag kunnen kinderen
vanaf 12.45 uur gebracht worden. Kinderen mogen niet voor de aanvangstijd van hun dagdeel
gebracht worden. Kinderen dienen schoon en verzorgt gebracht te worden. Indien een kind later of
helemaal niet komt, meldt dit voor 8.00 uur op telefoonnummer: 0493-399784
Jassen en tassen dienen opgeruimd te worden, zorg ervoor dat de vluchtroutes vrij blijven.
De verantwoordelijkheid van ‘t Boerderijke begint na de overdracht van de ouders aan de leidsters.
Om verwarring bij de kinderen te voorkomen zijn de leidsters vanaf dat moment degene die het
naleven van de regels bewaken en waarop het kind kan terugvallen en niet meer de ouders, ook al
zijn deze nog aanwezig. Ondanks het bovenstaande blijven ouders eindverantwoordelijk.

Ophalen (Naschoolse opvang, opvang tijdens studiedagen en vakantieopvang)
Kinderen die de middag of de hele dag blijven kunnen tussen 16.30 en 18.00 uur worden opgehaald.
Kinderen die alleen de ochtend blijven dienen voor 12.45 uur opgehaald te zijn.
Iedereen die een kind op komt halen bij ‘t Boerderijke dient bekend te zijn bij de leiding, door een
directe kennismaking, door een vooraf getoonde foto of legitimatie. Kinderen worden niet meegegeven
aan, voor de leiding, onbekenden. Wanneer kinderen door iemand anders dan de eigen ouders
opgehaald worden dan dient dit van tevoren bij de leiding bekend te zijn.
Ouders (of kinderen) pakken zelf de spulletjes en jassen van hun kind. Voor ouders die erg laat komen
is helaas geen tijd meer voor een uitgebreide overdracht. Wanneer kinderen te laat worden
opgehaald, behoudt ’t Boerderijke zich het recht voor om hier financiële consequenties aan te
verbinden.
Zodra er redelijkerwijs vanuit kan worden gegaan dat de overdracht heeft plaatsgevonden nemen de
ouders de verantwoordelijkheid voor het kind over. Vanaf dat moment zijn de ouders dan ook diegene
die zorgen voor naleving van de geldende regels. Ondanks het bovenstaande blijven ouders
eindverantwoordelijk.

Afmelden
Als je kind niet komt, rekenen wij erop dat je je kind tijdig afmeldt. Je kan dit telefonisch doen of per email. De kosten van de aangevraagde opvanguren worden in rekening gebracht.

Zieke kinderen
Zieke kinderen kunnen niet terecht op de buitenschoolse opvang. Dit in het belang van het kind, een
ziek kind voelt zich het fijnst bij zijn ouders. Indien een kind ziek wordt op de buitenschoolse opvang,
zal de leidster contact met de ouders opnemen en overleggen of het noodzakelijk en/of gewenst is dat
het kind wordt opgehaald.
Indien je kind wegens ziekte niet komt, wordt je verzocht dit tijdig te melden. Indien je kind een
besmettelijke ziekte, (bijv. hoofdluis, krentenbaard of wormen) heeft, dien je dit zo snel mogelijk aan
ons door te geven. Dan kunnen eventuele maatregelen worden genomen en andere ouders worden
geïnformeerd of gewaarschuwd.
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Beter melden
Wanneer je kind hersteld is van ziekte, dien je dit bij ons te melden. Indien je gebruik maakt van
naschoolse opvang weten wij dat we je kind weer op moeten halen van school.

Beschikbaarheid ouders
Ouders, of een contactpersoon, dienen ten alle tijden telefonisch bereikbaar te zijn. Veranderingen in
gegevens zoals adres, telefoonnummers moeten aan de groepsleiding en/of directie doorgegeven
worden.

Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk ook door ons op ’t Boerderijke gevierd. De ouders
mogen hierbij niet aanwezig zijn. Wanneer je een foto- of filmcamera aan ons geeft zullen wij de
feestelijke gebeurtenis voor je vastleggen. Het materiaal is enkel en alleen ten behoeve van eigen
gebruik, deze mogen niet worden verspreid of gepubliceerd.
Trakteren mag, maar is geen verplichting. Bij de leidsters kun je terecht voor traktatie-ideeën, zij weten
je ook te vertellen of er kinderen zijn met een voedselallergie. Voor de leidsters hoeft geen aparte
traktatie verzorgd te worden, zij doen met de kinderen mee.

Geld, snoep, spaarspeelgoed en mobiele telefoons
Kinderen mogen geen geld, snoep, spaarspeelgoed en mobiele telefoons meenemen naar de
buitenschoolse opvang. Als dit toch gebeurt, neemt de leidster dit in en geeft het terug als het kind
naar huis gaat. Onder spaarspeelgoed verstaan we gadgets die te verzamelen zijn via bijvoorbeeld
supermarkten zoals; voetbalplaatjes, gogo's, wuppies, knikkers, etc.

Praktische tips en overige regels
Binnen de groep van BSO 't Boerderijke hanteren wij de onderstaande regels en afspraken.
Regels voor de kinderen:
Binnen:
 Wanneer je bij 't Boerderijke komt, hang je eerst je jas en eventueel je tas aan de kapstok.
 We komen rustig binnen, zonder te rennen of te duwen.
 We spelen niet met de deuren en doen deze ook rustig dicht.
 Binnen mag niet gerend en gegild worden.
 Voordat we gaan (fruit)eten, wassen we onze handen.
 We eten en drinken aan tafel.
 Aan tafel luisteren we naar het kind dat aan de beurt is om zijn of haar verhaal of gebeurtenis
te vertellen.
 We blijven aan tafel zitten totdat iedereen klaar is met eten en drinken.
 Als je naar de wc geweest bent, spoel je altijd door en was je daarna je handen.
 Niet op meubilair staan of springen.
 Wees aardig en lief voor elkaar, niet vechten, elkaar uitlachen of pesten.
 Stoeien mag, wanneer iedereen het leuk vindt maar als een kind 'stop' of 'hou op' tegen je
zegt, moet je hier naar luisteren.
 Wanneer je iemand iets duidelijk wilt maken, doe je dit door te praten. Niet door schoppen,
slaan, duwen, knijpen, schelden of spugen.
 Spelletjes en puzzelen doe je aan de tafel.
 Voordat je iets anders gaat doen, ruim je eerst datgene op waar je mee bezig was.
 Doe voorzichtig met speelgoed en materialen, dus niet gooien.
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Buiten:







Al het speelgoed mag je zelf pakken. Wanneer je graag wilt knutselen, moet je dit even
vragen.
We spelen samen en ruimen samen weer op.

We gaan niet alleen naar buiten.
We laten de hekjes dicht.
We klimmen niet op en over de omheining.
Zand laten we in de zandbak.
We springen niet uit de schommel, we gaan er rustig vanaf.
We houden rekening met elkaar, dus ook niet duwen op de trampoline.

Voor de ouders
 Geef het aan de leiding door als uw kind allergisch is voor bepaalde producten of misschien
een bepaald dieet heeft, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.
 De leidsters dienen alleen medicijnen toe, die door een arts zijn voorgeschreven en in de
originele verpakking met etiket zitten. Ouders/verzorgers zijn verplicht hier een
medicijnverklaring voor te ondertekenen.
 Vertel het ons als je kind een besmettelijke ziekte heeft, zodat wij indien nodig passende
maatregelen kunnen nemen.
 Bij de BSO is speelgoed genoeg, dus geen speelgoed van thuis meegeven.
 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of zoekgeraakte spullen zoals meegebracht
speelgoed.
 Leg eventueel speelkleren en/of speelschoenen op de BSO locatie neer zodat jullie kind die
bij het buitenspelen aan kan doen.
 Het is verboden om te roken in en om de BSO locatie.
 Auto's parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Het is ook mogelijk om de auto's te
parkeren achter het speelveld, je kunt dan via het pad langs het veld naar de BSO toe lopen.
 Indien er ruimte is voor extra kinderen bij de BSO aan de Breemortelweg worden deze lege
plekken ingevuld met BSO kinderen die op de locatie basisschool Zeilberg zitten. Hierover
word je altijd vooraf geïnformeerd.
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Is er iets niet duidelijk of hebben jullie vragen? Wij beantwoorden ze graag voor jullie.
Kinderdagverblijf ’t Boerderijke,
Anita van der Kant

e-mail: info@kinderopvangboerderijke.nl
website: www.kinderopvangboerderijke.nl

Locatie 't Boerderijke, 't Schuurke en 't Weike
Breemortelweg 12
5753 RH Deurne
Tel: 0493-399784
Registratienummer LRK 151407915

Locatie 't Boerderijke in Basisschool Zeilberg
Margrietstraat 2
5754 AH Deurne
Tel: 0493-399784
Registratienummer LRK 218793790

Op al onze transacties zijn Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang van
toepassing. Indien gewenst sturen wij u een exemplaar toe. Onze Algemene Voorwaarden vindt u
tevens op www.kinderopvangboerderijke.nl
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