
 

 

   

 
 
 

Huisregels 
Kleinschalige Kinderopvang De 3 Leeuwtjes 
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Openingstijden, afmelden, brengen en halen. 
• De 3 Leeuwtjes is geopend van 07.30-17.30 .  
• Op de erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e 

Pinksterdag, Hemelvaart, 5 mei en 1e en 2e Kerstdag is De 3 leeuwtjes 
gesloten.   

•  Op goede vrijdag en de dag na hemelvaart is De 3 leeuwtjes ook gesloten.  
• De week tussen kerst en oud en nieuw is De 3 Leeuwtjes gesloten. 
• Jaarlijks geven wij de planning door, daarnaast is de planning altijd te zien op 

ons klasbord. (bord boven de kapstok). 
  

• Als uw kind niet naar De 3 Leeuwtjes komt omdat het ziek is of om een andere 
reden vinden wij het fijn omdat te weten. Wil u daarom dan ook uw kind af 
melden voor 9.00 uur op 06-16636405. Zo kunnen wij verder met onze 
planning en staan wij niet onnodig te wachten. 

  
• Rij voorzichtig, langzaam en extra oplettend in de omgeving van De 3 

Leeuwtjes. Kinderen die gebracht of gehaald worden kunnen aan de aandacht 
van hun ouders ontglippen, houdt rekening met elkaar.  

• Parkeer uw auto op de daarvoor aangewezen plaatsen. Stal uw fiets/brommer 
netjes bij het raam van De 3 Leeuwtjes, vergeet niet het slot erop te doen. 

• Sluit altijd de buitendeur. 
  

• In verband met de hygiëne dienen de kinderen van het KDV bij binnenkomst 
hun schoenen in de gang  uit te doen en op de daarvoor bestemde plaatsen op 
te bergen bij de kapstok. Ouders kunnen in de hal de blauwe plastic slofjes om 
hun schoenen doen. of desgewenst ook de schoenen uittrekken.    

  
• Meld uw kind altijd aan en af bij de desbetreffende leidster. Een goede 

overdracht is belangrijk ook al is het druk tijdens de haal- en brengmomenten. 
Spreek ons daarom gerust aan.  

  
• Oudere kinderen die mee komen halen kunnen even spelen in de groepsruimte 

of op de buitenspeelplaats. Voor deze kinderen gelden dezelfde regels als voor 
de kinderen van de opvang. Het is prettig als u er als ouder op toeziet dat dit 
gebeurd aangezien deze kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
ouder.  

  
• Laat geen tassen met waardevolle of voor kinderen gevaarlijke spullen (bv. 

medicijnen, sigaretten en aanstekers) onbeheerd staan tijdens het 
wegbrengen of ophalen van uw kind.  
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• Er mag binnen en buiten op het terrein van de kinderopvang niet gerookt 
worden.   

 
• Signaleert u onveilige situaties binnen of op het terrein van de Kinderruimte of 

binnen meldt deze dan alstublieft direct aan de desbetreffende leidster.  
  

• De kinderen ontbijten in principe thuis. Heeft uw kindje niet of slecht gegeten 
geef uw kind dan de broodjes mee. Heeft uw kind eten mee, zet uw kindje er 
dan mee aan tafel. Het is verwarrend voor andere kinderen en soms zelfs 
gevaarlijk in verband met allergie van andere kinderen als er met eten door het 
gebouw wordt gelopen of als het ergens wordt neerlegt om het vervolgens te 
vergeten.  

 
• Brengen kan vanaf 07.30 tot 9.00 uur en ophalen van 16.00 tot 17.30 uur.  
• Indien u uw kind eerder wilt komen halen, geef dit tijdig door of neem dan even 

telefonisch contact met het kinderdagverblijf op. Het kan dan echter wel 
voorkomen dat kinderen misschien hun spel even willen afmaken of nog niet 
terug zijn van een activiteit buiten.  

• Bij ophalen door derden, anders dan de vader of moeder: graag van te voren 
melden bij de leidster. Deze persoon moet zich kunnen identificeren met een 
geldig legitimatiebewijs. Indien dit niet gemeld is, wordt uw kind niet 
overgedragen.  

  
• Speelgoed meenemen van huis, is niet wenselijk. Heeft uw kindje iets 

gekregen wat hij/zij graag wil laten zien aan de leidsters of andere kinderen 
dan mag dat natuurlijk wel. Een knuffel om mee te slapen graag voorzien van 
een naam. Kinderdagverblijf De 3 leeuwtjes is niet aansprakelijk voor het 
kwijtraken en/of stukgaan van het speelgoed.  

  
• Het meenemen van snoep is niet toegestaan.  

 
• Slaapkamer is alleen voor ouders toegankelijk onder begeleiding van een 

leidsters.  
  

• Wilt u erop toezien dat uw kind geen kleine voorwerpen (muntjes, 
verrassingen uit een  kinderei enz.)meeneemt naar de Kinderruimte.  

  
• Sieraden, kralen armbandjes en kettingen zijn niet handig om aan/om te doen 

naar de Kinderruimte. Uw kindjes mag deze sieraden bij ons niet omhouden 
i.v.m. verstikkingsgevaar. Wij bergen ze op in de bak van uw kindje  

  
• Binnen mogen kinderen niet rennen.  
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• Met stopcontacten en deuren wordt niet gespeeld. We vragen u om hier alert 

op te zijn.   
  

• Bij het openen en sluiten van deuren wordt u aandacht gevraagd. Doe dit 
voorzichtig en met beleid en voelt u weerstand bij het openen of sluiten van 
een deur wees dan extra alert  op kinderen en hun vingers.  

  
• Wij zouden het fijn vinden als u uw kindje kleren aandoet zonder touwtjes en 

capuchons. Dit in verband met de veiligheid van uw kindje. Hij of zij kan met de 
touwtjes of capuchon ergens aan blijven haken. Kleding met touwtjes of een 
capuchon wordt door ons, indien mogelijk, verwisseld voor andere kleding.  

  
• Kinderen mogen alleen buiten ballen.  

  
De volgende spulletjes graag meegeven  

• 1 extra set kleding · Op mooie dagen een zwembroek, zwempak of zwemluier  
• Kleding graag voorzien van naam van het kind  
• Kleed het kind niet op zijn paasbest, wanneer kinderen lekker spelen worden ze 

ook lekker vies, hierbij wordt vooral gedacht aan verf, water, zand en lijm.  
  
Keuken  

• Kinderen mogen niet alleen in de keuken   
• Hekje dient altijd gesloten te zijn  
• Het is voor ouders niet toegestaan zelf eten of drinken voor hun kind te pakken.  

  
 
 
Ziekte  

• Bij ziekte en/of vrije dagen, graag afmelden voor 9.00 uur 's ochtends.  
• Met betrekking tot het thuisblijven van een ziek kind worden de richtlijnen van 

de GGD  gehanteerd.  
• Als het kind medicijnen moet gebruiken dient er een medicijnverklaring te 

worden ingevuld die u met de aanwezig leidster doorneemt en ondertekent. 
De medicijnen dienen aan het betreffende kind te zijn voorgeschreven en 
mogen de houdbaarheidsdatum niet hebben overschreden.   

• De pedagogisch medewerkers van de Kinderruimte mogen geen medische 
handelingen verrichten.   

• De pedagogisch medewerksters dienen geen koorts onderdrukkende middelen 
toe (behalve op uitdrukkelijk verzoek van de ouders en bij afgifte van een 
medicijnverklaring). 
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• Als het kind ziek word op de opvang en hierdoor twee diarree luiers heeft 
gehad en/of braakt bellen wij altijd de ouder/verzorgers op om het kind op te 
halen i.v.m. uitdroging . 

  
Extra dagen  

• Extra dagen kunnen worden aangevraagd in overleg met de leidinggevende. 
Doe dit bijtijds. Het kan voorkomen dat er geen extra plaatsen beschikbaar zijn.  

  
Voeding  

• Kinderdagverblijf De 3 Leeuwtjes biedt behalve het ontbijt en de warme 
maaltijd alle voeding op een dag aan, daaronder wordt verstaan gewone water, 
sap, fruit, een knabbelkoekje tussendoor -biscuittje, rijstwafel of cracker en een 
broodmaaltijd tijdens de lunch of andere lunchmaaltijden. Speciale 
dieetvoeding en flesvoeding dient u zelf mee te brengen. 

• Eten wat buiten de koelkast is ontdooit wordt niet aan de kinderen gegeven.   
• Eenmaal warm gemaakte flessen of hapjes mogen wij niet nog een keer 

opwarmen en aanbieden.  
  
Verschoning/Luiers  

• Kinderdagverblijf De 3 leeuwtjes biedt gewone luiers/luier broekjes aan. 
Zwemluiers zijn niet aanwezig en dient u desgewenst zelf me te geven.  

• Verschoont u uw kindje op de commode wilt u dan onze, veiligheidsregels, in 
acht nemen?  

• Te weten: kinderen mogen niet alleen op of af de commode klimmen  We laten 
kinderen niet alleen liggen op de commode we houden fysiek contact  Na 
gebruik lotions e.d. terug zetten waar u het heeft gepakt. 

  
Vieringen   

• Op Kleinschalige kinderdagverblijf De 3 Leeuwtjes  wordt er aandacht besteed 
aan de vieringen van  o.a. Pasen, Sinterklaas en Kerst. Echter zal de nadruk 
liggen op het spelen van de kinderen, er wordt niet verplicht om knutsels te 
maken.   

• Wanneer uw kind de verjaardag viert bij De 3 leeuwtjes maken we er een feest 
van en mag het kind altijd iets trakteren aan zijn vriendjes en vriendinnetjes. 

• Ook als een vriendje/vriendinnetje de opvang verlaat zorgen wij voor een 
gezellig afsluiting. 


