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Voorwoord
Je bent, voor je kind, op zoek naar een goede voorbereiding op de basisschool. In de zoektocht ben je
ook onze Peuterschool 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 Peuterschool 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 peuters van 2,5 tot 4 jaar. Een
tweede thuis, waarin wij de kinderen op een leuke, gezellige, positieve en veilige manier ondersteunen in
de ontwikkeling. Wij bieden een plek waar elk kind zichzelf mag zijn.
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.
Onze peuterschool en kinderdagverblijf zijn gelijkwaardig aan een peuterspeelzaal en worden door de
GGD op gelijke kwaliteitseisen getoetst. Vanaf 2017 is ook de tegemoetkoming in de kosten, voor
peuterspeelzalen, peuterscholen en kinderdagverblijven op eenzelfde wijze geregeld.
Mocht je nog vragen hebben of wil je onze Peuterschool bezoeken, neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groeten,

Anita van der Kant
Eigenaresse Peuterschool ‘t Boerderijke
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ALGEMENE INFORMATIE
Doelstelling van de Peuterschool
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar stimuleren in zijn/haar ontwikkeling, in een veilige en vertrouwde
omgeving, tevens is dit een goede opstap naar de basisschool.
Op de eerste plaats willen we graag dat ieder kind met veel plezier bij ’t Boerderijke komt spelen. Om de
hiervoor benodigde sfeer te creëren accepteren en respecteren wij ieder kind zoals het is. Ieder kind is
een uniek eigen persoontje, met z’n eigen unieke karakter en ontwikkeling. Wij gaan er vanuit dat ieder
kind de aanleg en behoefte heeft om zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo waarbij wij, naast de
thuissituatie, een aanvullende rol hebben in de begeleiding, verzorging, opvoeding en stimulering.
De Peuterschool ’t Boerderijke is een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Het vaste
ochtendprogramma, de groepsregels en de Uk & Puk methode sluiten goed aan bij het
basisonderwijs. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. De eerste stapjes op het
gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Zo werken peuters
spelenderwijs toe naar de overgang naar de basisschool.
Een volledige versie van het pedagogisch beleid voor onze Peuterschool ligt ter inzage op de groep
of vind je op onze website: www.kinderopvangboerderijke.nl
Spelen en ontwikkelen
Kinderen vinden het meestal heerlijk om af en toe ergens anders te mogen spelen. Bovendien is het
goed voor je peuter: als je je kind naar een peuterschool laat gaan, stimuleer je zijn/haar ontwikkeling.
Het is een andere omgeving, er is speelgoed dat je thuis niet hebt en er zijn leeftijdgenootjes.
Ontmoeten
De peuterschool is een plek om te spelen, een plek waar peuters elkaar ontmoeten.
Sociale vaardigheden
Een peuterschool is goed voor de sociale vaardigheden van je kind. Het kind leert om rekening te
houden met de andere kinderen in de groep. Het leert dat je alleen, of met de leidster en of met de
andere kinderen kunt spelen. Je kind leert om op een stoeltje in een kring te zitten en went eraan dat
er regels zijn. Al die ervaringen zorgen er voor dat de overgang naar de basisschool straks soepeler
verloopt.

Groepen en locaties
Wij bieden de Peuterschool aan op de locatie aan de Breemortelweg 12 in het buitengebied van
Deurne/Zeilberg. Hier beschikken we over een grote ruimte waar alle kinderen samen kunnen spelen.
Deze groepsruimte is licht en gezellig ingericht, zodat de peuters er goed kunnen vertoeven.
Voor de kinderen is er allerlei ander uitnodigend speelgoed aanwezig. Het speelgoed is afgestemd op
de leeftijd van de kinderen, er is voor elk wat wils.
De locatie is landelijk gelegen en heeft een groot
buitenspeelterrein waar de kinderen kunnen fietsen, rijden op
de tractors en auto’s. Ook is er een groot grasveld aanwezig
waar ze kunnen schommelen, glijden en spelen in de
zandbak.
Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. De 2
pedagogisch-opgeleide leidsters zorgen dat de kindjes alle
aandacht krijgen die ze nodig hebben.
De leidster van de Peuterschool let goed op de ontwikkeling
van het kind. Zij is deskundig en heeft een pedagogische
achtergrond. Zij kan signaleren als er reden tot zorg is.
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Het aantal leidsters op een groep is afhankelijk van het aantal kinderen. 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 bijvoorbeeld
PW 3 of PW 4 en hebben daarnaast allemaal een cursus EHBO/BHV voor kinderen en ook een training Uk
& Puk gevolgd.
Wanneer het aantal aanwezige kinderen (8 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 enkele minuten aanwezig kan zijn. Deze regeling staat beschreven
in de Achterwachtregeling.
Vanaf 1 juli 2013 is het vierogen-principe verplicht gesteld in de kinderopvang. Dit houdt in dat er altijd
een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een leidster. Die volwassene
hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn, het kan ook een vrijwilliger, ouder of stagiaire zijn.
Een leidster mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment van de dag een
andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.
Het vierogen-principe is bedoeld om de veiligheid te vergroten. Peuterschool ’t Boerderijke voldoet
aan alle regels die gesteld zijn door de overheid.

Dagindeling
Elke dag is weer anders maar we proberen ons wel aan een vast ritme te houden, dat geeft de
kinderen rust, zekerheid en plezier.
Van alledaagse dingen wordt een activiteit gemaakt: eten, drinken, opruimen, helpen met een
eenvoudig klusje, wij besteden hier met de kinderen veel aandacht aan en ervaren dat als gezellige,
sfeervolle momenten.
Wij vinden het heel belangrijk dat er tijd genomen wordt voor ieder kind afzonderlijk, daarom geven we
ieder kind, naast alle gezamenlijke activiteiten, ook regelmatig individuele aandacht..
De dagindeling ziet er als volgt uit:
7.30 tot 9.00 uur
De kinderen worden gebracht en hebben nog de tijd om hun ontbijt op te eten. Er is de gelegenheid
om te spelen met vriendjes, vriendinnetjes of met de leidsters, er wordt gezellig wat gerommeld met
het speelgoed.
9.15 tot 9.45 uur
De groepsruimte wordt door alle kinderen en de leidsters samen opgeruimd. Daarna doen we een
leuke activiteit, zoals verhaaltjes lezen, dansen of liedjes zingen. Na afloop gaan we met alle kinderen
aan tafel eten fruit en drinken samen ranja.
9.45 tot 11.45 uur
Dan is het tijd voor het ochtendprogramma met veel
afwisselende leuke en leerzame activiteiten zoals:
* Bouwen met blokken
* Knutselen, tekenen/kleuren en knippen
* Spelen met kleuren en vormen
* Kleien
* Puzzelen
* Dansen
* Voorlezen
* Liedjes zingen
We laten de kinderen vaak zelf kiezen wat ze willen doen. Op deze manier stimuleren wij de kinderen
hun eigen fantasie te gebruiken. Plezier en enthousiasme staan hierbij voorop. Soms gebruiken we de
groepsruimte en op andere momenten gaan we samen naar buiten.
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Voor de kinderen is het leerzaam om regelmatig samen met de hele groep actief bezig te zijn.
Gedurende het jaar komen verschillende thema's aan bod, zoals de verschillende jaargetijden,
carnaval, Pasen, Sinterkaas, Kerstmis en de thema's van Uk & Puk. Het is prachtig om de
nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen en om te zien welke verrassende ideeën ze zelf
hebben.
We besteden extra aandacht aan de reken- en taalvaardigheden van jullie kind. Dat doen we
bijvoorbeeld met vertelboeken en kringgesprekjes en spelletjes.
11.45 uur Samen lunchen
De morgen wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Alle peuters nemen plaats aan de grote
tafel en genieten samen van een gezonde broodmaaltijd.
12.30 - 12.45 uur
Tussen 12.30 - 12.45 uur worden de kinderen weer opgehaald. Dan zit de gezellige ochtend bij
Peuterschool ‘t Boerderijke er weer op.

Eten en drinken
De kinderen beleggen de lichtbruine boterham met halvarine en mogen een
keuze maken uit smeerkaas, leverpastei, boterhamworst, snijworst, kipfilet,
kaas, stroop, hagelslag, vlokken en vruchtenhagel. Hierbij wordt melk of thee
gedronken. De kinderen krijgen tussendoor fruit, eventueel een koekje of
soepstengel en drinken hierbij ranja.
Al deze voedingsmiddelen zijn in de prijs van een dagdeel meegenomen. Voor de aanvoer, het bewaren
en de verwerking van de voeding wordt gewerkt volgens het "hygiëneplan voor de voedingverzorging in
woonvormen en uitbrengmaaltijden" en volgens richtlijnen van de G.G.D.
Bij voorkeur hebben de kinderen thuis al ontbeten voordat ze aan de dag bij Peuterschool ’t
Boerderijke beginnen. Voor de vroege vogels is er de mogelijkheid om het van thuis meegebrachte
ontbijt bij ’t Boerderijke te nuttigen.
Normaal gesproken wordt er bij ‘t Boerderijke niet gesnoept door de kinderen, verjaardagfeestjes
kunnen hier een uitzondering op vormen.

Hygiëne
Hygiëne staat bij Peuterschool ’t Boerderijke erg hoog in vaandel. We streven ernaar om tijdens de
verzorging van de kinderen zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan.
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.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een schone en frisse omgeving verblijven. De verblijfsruimte
wordt dagelijks gewist en gedweild. Tafels, stoeltjes en het sanitair worden dagelijks meerdere keren
schoongemaakt.

Openings- en sluitingstijden
De Peuterschool is 40 weken, elke werkdag, in de ochtend geopend, vanaf 7:30 uur tot 12:45 uur. Je kunt
zelf kiezen hoeveel dagdelen je per week wilt afnemen. In de schoolvakanties en in de CAO
(kinderopvang) vastgestelde feest- en gedenkdagen is de Peuterschool gesloten.
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Tarieven
De kosten voor de Peuterschool per ochtend (van 7:30 uur tot 12:45 uur) bedraagt: €36,02. Dat is
inclusief lunch, fruit, drinken en eventueel luiers.
De kosten zijn gebaseerd op 40 weken Peuterschool. Het maandbedrag is als volgt samengesteld:
Aantal uren per week x 40 weken x € 6,86 :12 maanden = het totale maandbedrag.
Onze vakantie-sluiting wordt niet aan je doorberekend, ons tarief is gebaseerd op 40 weken. Ook
worden carnavalsmaandag en de vrijdag na Hemelvaart niet in rekening gebracht. De reguliere
opvanguren op de in de CAO vastgestelde feest- en gedenkdagen worden wel doorberekend op de
factuur. Bij de Peuterschool betaal je het hele jaar door elke maand hetzelfde bedrag.
Een tegemoetkoming in de opvangkosten aanvragen, kan op twee manieren:
1. Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de belastingdienst. De hoogte
van deze toeslag is afhankelijk van je inkomen. Het uurtarief van de Peuterschool is € 6,86 (van
belang voor het aanvragen van de tegemoetkoming). Meer informatie vind je op de website van de
belastingdienst: www.toeslagen.nl.
2. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een tegemoetkoming bij de
gemeente (subsidie) aanvragen. Meer informatie kunt u opvragen bij Anita van der Kant.

Betalingswijze
Betaling geschiedt maandelijks op de vijfentwintigste dag van de betreffende maand van het bezoek
aan de Peuterschool middels automatische incasso.

Aanmelding
Wij hopen dat wij een goede indruk op je achtergelaten hebben en dat je kiest voor de Peuterschool 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 aanbod waarin staat wanneer en welke dagen beschikbaar zijn en/of voor welke dagen er een
wachtlijst is.

Opzeggen of vermindering van dagdelen
Indien de inschrijving geannuleerd wordt in de periode korter dan twee maanden voor de start van de
peuterschool ben je een bedrag gelijkstaand aan één maand gereserveerde peuterschool verschuldigd.
Voor het opzeggen of vermindering van dagdelen, wanneer je kind naar de peuterschool gaat, geldt een
e
schriftelijke opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan per 1 van de maand.

Ruilen of uitbreiding van de dagdelen
Bij de groepsleiding en/of directie kan een extra dagdeel
aangevraagd worden. Extra opvang is alleen mogelijk
wanneer er plaats is in de groep en er geen extra leidster
voor ingezet hoeft te worden.
Er kunnen incidenteel dagdelen geruild worden. Dit ruilen
kan binnen een tijdsbestek van een maand van de te ruilen
dag. Ruilen van dagen is alleen mogelijk indien er
voldoende kindplaatsen zijn en er geen extra personeel
ingezet hoeft te worden.

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 peuterschooluren.
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Ouderavond
Per jaar worden er twee ouderavonden gehouden. Een gezamenlijke ouderavond en individueel 10minuten gesprek. Tijdens deze 10 minuten gesprekken is er de gelegenheid om verder in te gaan op de
ontwikkeling van jullie kind(eren). Natuurlijk wordt je ook dagelijks hiervan op hoogte gebracht tijdens het
ophalen en of brengen.

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).

8

PRAKTISCHE TIPS EN HUISREGELS
Wennen
Bij twee- en driejarigen kan het wennen soms moeizaam verlopen. Voor jullie is het belangrijk dat
deze gewenningsperiode zorgvuldig wordt opgebouwd.
Voordat jullie kind naar Peuterschool ’t Boerderijke komt, kunnen jullie het kind hierop voorbereiden
door samen gesprekjes te voeren over de Peuterschool of daarover een boekje te lezen. Jullie kind
krijgt dan alvast een idee wat er gaat gebeuren. (Ook als het eenmaal zover is, kan een boekje een
prima aanknopingspunt zijn om zijn ervaringen met de ouder te delen).
De eerste keren is er de mogelijkheid om naar eigen inzicht er een tijdje bij te blijven. In de
Peuterschool krijgt jullie kind namelijk te maken met een totaal andere omgeving dan het gewend is:
veel kinderen, de pedagogisch medewerkers en een ruimte met veel onbekend speelmateriaal. Vanuit
de veilige aanwezigheid van jullie, als ouder, kan jullie kind de nieuwe situatie verkennen.
Bij het wennen speelt het afscheid nemen een duidelijke rol. Stiekem weglopen als jullie kind lekker
aan het spelen is, voorkomt misschien dat je niet met een huilend kind geconfronteerd wordt, maar
jullie kind kan zich zwaar in de steek gelaten voelen wanneer het merkt dat jullie weggegaan zijn
zonder afscheid te nemen.
Brengen
In de ochtend worden de kinderen tussen 7.30 en 9.00 uur gebracht. Kinderen mogen niet voor de
aanvangstijd van het 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: 0493399784
Jasjes en tasjes met eventuele reservekleren dienen door de kinderen/ouders aan de kapstok in de
hal worden opgehangen.
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
Kinderen kunnen tot 12.45 uur opgehaald worden.
Iedereen die een kind op komt halen bij Peuterschool ‘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 pakken zelf de spulletjes en jasjes 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.
Zijn er kinderen buiten aan het spelen, zorg dat de poort goed gesloten is. Ook als je maar heel
even binnen bent.
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.
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Afmelden
Als je kind niet komt, rekenen wij erop dat je je kind tijdig
afmeldt. Je kunt dit telefonisch doen of per mail. De kosten van
de peuterschooluren worden wel in rekening gebracht. Indien je
wilt ruilen van een ochtend dan kan dat tot één maand
voorafgaande aan de geplande ochtend opvang. Ruilen van
ochtenden is alleen mogelijk indien er voldoende kindplaatsen
zijn en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden.

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.

Zieke kinderen
Wij zijn van mening dat een kind met een afwijkende lichaamstemperatuur niet ziek hoeft te zijn of zich zo
te voelen, maar dat een kind met een normale temperatuur wel degelijk ziek kan zijn of zich zo kan voelen.
De stelregel is dat een ziek kind de peuterschool niet mag bezoeken. Dit in het belang van het kind, een
ziek kind voelt zich het fijnst bij zijn ouders. Daarnaast wordt ook gekeken naar besmettings-,
ontstekingsgevaar en aandachtverdeling van de andere kinderen.
Wanneer wordt een kind dan als "ziek" gezien?
Wanneer het kind duidelijk niet lekker in zijn vel zit, erg hangerig en huilerig is en/of klaagt over pijn. Als
een kind meerdere malen aanhoudend spuugt, braakt of diarree heeft, waardoor het extra verzorging en
aandacht nodig heeft die wij (op dat moment) niet kunnen bieden. Bij enkele (besmettelijke) kinderziekten,
dit om uitbreiding van de ziekte tegen te gaan en het voorkomen van ontstekingen aan bijvoorbeeld open
blaasjes van het kind.
Wanneer het kind een verhoogde/verlaagde temperatuur heeft dan zal dit met regelmaat worden
gecontroleerd en worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. De leiding overlegt hierna met de
ouders of het noodzakelijk en/of gewenst is dat het kind moet worden opgehaald.
In het geval van een (besmettelijk)infectieziekte handelen wij volgens ons Protocol Infectieziekten en laten
wij ons, bij twijfelgevallen, door de GGD adviseren. Wanneer er sprake is van een heersende kinderziekte
dan worden alle ouders hiervan op de hoogte gesteld.
Als het kind met lichte ziekte verschijnselen binnen wordt gebracht, dan zullen wij dit even aankijken.
Wanneer blijkt dat het kind zich echt niet lekker voelt, de verschijnselen duidelijker zijn of verergeren, dan
wordt er contact opgenomen met de ouders of contactpersoon met het verzoek het zieke kind te komen
halen. Er worden op de peuterschool geen pijnstillende of koortsverlagende middelen toegediend aan de
kinderen, ook niet op verzoek van de ouders. In het belang van het kind is het noodzakelijk dat er tijdens
het brengen, duidelijk wordt aangeven of het kind zich hiervoor al niet goed voelde of heeft gevoeld en
of er medicijnen (pijnstillers/koortsremmers) zijn ingenomen.
Wanneer het kind gedurende de ochtend ziek wordt dan waarschuwen wij de ouders (of
contactpersoon) en zullen wij hun verzoeken hun kind te komen halen.
Waarom geven wij geen pijnstillende of koortsverlagende middelen? Indien je een kind bijvoorbeeld
paracetamol geeft voor aankomst bij ‘t boerderijke kunnen wij ons geen duidelijk beeld van de
klachten vormen die het kind heeft. Immers het “medicijn” onderdrukt de klachten zoals pijn en een
eventuele ontsteking en de koorts. Als het “medicijn” is uitgewerkt treedt er vaak in een zeer korte
periode een temperatuurverhoging op. Dit kan koortsstuipen en warmtestuwing tot gevolg hebben,
met alle gevaren die hierbij horen.
Als je kind niet komt i.v.m ziekte, rekenen wij erop dat je je kind tijdig afmeldt. De kosten van de
peuterschooluren worden wel in rekening gebracht.
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Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk
ook door ons op Peuterschool ’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.

Overige praktische tips en regels
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.
Breng je kind in kleding waarin gespeeld kán en mág worden. Het liefst in kleren, die vies mogen
worden (vooral tijdens het buiten spelen) en makkelijk zitten. Trek je kind speelschoentjes of laarsjes
aan, zeker in de “mooi weer” periodes, van het buiten spelen kunnen de schoenen snel slijten.
Peuterschool ‘t Boerderijke is niet aansprakelijk voor het stukgaan van kleding en/of schoenen.
Zorg dat jasjes, laarsjes, tasjes en andere belangrijke spulletjes voorzien zijn van een naam.
Kleed je kind vooral niet te warm aan, er heerst binnen een temperatuur van ± 20 °C. Maar geef wel
altijd een jas mee. Het weer kan veranderen en we gaan regelmatig naar buiten.
Zorg in de zomer voor zwemkleding. Wij laten geen geheel ontblote kinderen buiten rondlopen of
zwemmen. Kinderen die nog niet zindelijk zijn mogen alleen zwemmen met een zwemluier aan.
Zwemluiers worden door de ouders meegebracht.
Heeft je kind reservekleding gedragen van ‘t Boerderijke, dan willen we die graag zo snel mogelijk
gewassen terug.
Het is verboden om te roken in en om de Peuterschool.
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Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op!
Peuterschool ’t Boerderijke,
Anita van der Kant

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

Locatie Peuterschool 't Boerderijke
Breemortelweg 12
5753 RH Deurne
Tel: 0493-399784
Registratienummer LRK 102701015

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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