BAM Kinderopvang huisregels

Huisregels

BAM Kinderopvang is zeer flexibel, toch zijn er bepaalde normen en waarden waar wij naar streven.
Hierom hebben wij huisregels opgesteld waarbij van zowel ouders als leidsters verwacht wordt dat zij
zich er aan zullen houden.


Opening

BAM Kinderopvang is 52 weken per jaar, 5 dagen in de week geopend van 6.30 tot 18.30. De
volgende dagen zijn wij gesloten i.v.m feestdagen:
1e kerstdag, 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, goede vrijdag, 2e paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e
pinksterdag
De volgende dagen sluiten wij om 16.30:
5 december (sinterklaasavond) en 24 december (kerstavond)


Halen en brengen

De brengtijden bij BAM Kinderopvang zijn van 6.30 tot 9.00 en de haaltijden zijn van 16.30 tot 18.30.
Als u eerder of later komt dan de gestelde tijden willen wij dit graag van te voren weten i.v.m. de
dagplanning. Graag horen wij het van u als iemand anders dan uzelf uw kind komt halen. Als er
iemand anders komt om u kind te halen en wij weten hier niets vanaf dan geven wij u kind NIET mee.


Afmelden

Wanneer u kind niet komt bij BAM Kinderopvang horen wij dit graag tijdig. Graag voor 9.30 bellen
naar 0229-769070.


Ziekte

Bij ziekte mag uw kind geen gebruik maken van de opvang bij BAM Kinderopvang. Onder “ziek”
verstaan wij:
- 38.5 graden koorts of hoger. Boven de 38.0 zullen wij bellen om te overleggen wat te doen, wij
leggen het kind dan niet meer in bed i.v.m. verhoogd risico op koortstuipen.
- Het kind heeft last van herhaaldelijke diarree
- Het kind heeft een besmettelijke ziekte zoals bijvoorbeeld waterpokken (met vochtige blaasjes) of
onbehandelde schimmelinfecties.
Verder houden wij de richtlijnen van de GGD aan, deze kunt u inzien op de groepen.


Medicijngebruik

Wanneer uw kind medicijnen nodig heeft tijdens het verblijf bij BAM Kinderopvang dient u hier een
medicijnen formulier voor in te vullen. Deze kunt u vragen aan de leidsters.



Eten en drinken
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BAM Kinderopvang huisregels
Veel maaltijden zijn inbegrepen bij de prijs. Zo verzorgen wij fruit, brood, (hartig en zoet) beleg,
crackers, ontbijtkoek en flesvoeding (Nutrilon of Friso). U dient wel zelf de fles en/of tuitbeker voor
uw kindje mee te brengen. Ook zullen de kinderen zo nu en dan een extraatje krijgen zoals
bijvoorbeeld een ijsje of wat chips.


Uitstapjes

Bij BAM Kinderopvang zal het voorkomen dat wij met de kinderen wat leuks willen gaan doen. In het
intakeformulier dat u na inschrijving krijgt kunt u aangeven of u kind al dan wel of niet mee mag met
uitstapjes buiten het dagverblijf.


Kleding

Het is aan te raden uw kind niet zijn of haar beste kleding aan te trekken naar BAM Kinderopvang. Er
wordt regelmatig buiten gespeeld, geknutseld of geverfd en wij kunnen niet garanderen dat de
kleding niet vies wordt. Ook is het raadzaam om altijd een setje reserve kleding voor uw kind op het
dagverblijf te hebben liggen.


Verzekeringen

Als uw kind is ingeschreven ontvangt u van ons een intakeforumulier, hier vragen wij ook om het
Polisnummer van de zorgverzekering van uw kind. Wanneer er op het kinderdagverblijf iets gebeurd
met uw kind kunnen de leidsters dan indien nodig een arts raadplegen.
BAM Kinderopvang is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van kleding, speelgoed of andere
van thuis meegebrachte goederen.


Ruilen en/of extra dagen

Als u wilt ruilen kunt u dit aanvragen door een email te sturen met hierin betreffende data naar
info@bamkinderopvang.nl. Pas als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd is deze definitief.
Extra dagen of dagdelen kunt u aanvragen middels het formulier “extra dagdelen”. Deze kunt u
vragen aan de leidsters.
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