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Huisregels ten aanzien van de veiligheid en gezondheid
Bij Kruimeltje vinden wij het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van onze huisregels zodat wij
1 van onze belangrijkste doelen; een veilige kinderopvang bieden, kunnen waarborgen.
Wij gaan er dan ook van uit dat eenieder die gebruik maakt van onze opvang op de hoogte is
van onderstaande afspraken.
Alle opvangkinderen worden betrokken bij de veiligheid en gezondheid afspraken en worden daar
gedurende hun opvang dag mee bekend gemaakt.
Ter ondersteuning van deze afspraken maken wij gebruik van foto’s (pictogrammen) met de
gewenste situatie daarop uitgebeeld. Deze huisregels vloeien voort uit meerdere documenten, werk
afspraken en risico inventarisaties en zullen indien nodig worden aangepast.
Algemene basis afspraken
•
Wij letten bij het gebruik van de materialen en de ruimtes er op dat alles schoon, heel
en veilig is.
•
Wij handelen volgens de hygiëne-code
•
De aanwezige huisdieren worden alleen onder begeleiding van een volwassene in
contact gebracht met de kinderen
•
Wij leren kinderen hoe om te gaan met huisdieren en begeleid ze daar voldoende bij
•
Wij wassen onze handen:
Ø Na wc gebruik (blijven benoemen en visualiseren)
Ø Na verschonen
Ø Na niezen/hoesten en neussnuiten
Ø Na contact met lichaamsvochten
Ø Na het helpen bij de toiletgang
Ø Na buitenspelen
Ø Na contact met dieren
Ø Na contact met vuil textiel of de afvalbak
Ø Voor het aanraken en bereiden van voedsel
Ø Voor het bereiden van een fles
Ø Voor het eten of het helpen bij eten
Ø Voor wondverzorging
Ø Voor het aanbrengen van zalf en crème;
Handen wassen met water en vloeibare zeep, verdelen over de gehele handen, goed na spoelen en
drogen met een schone handdoek.
•
•
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Wij denken bij het aankleden aan koordjes in de kleding van de kinderen, wij
verwijderen wanneer zij kunnen zorgen voor verstrengeling
Wij denken aan het invullen van de ongeval registratie of beschrijven gevaarlijke
situatie (dag mappen)
Wij handelen volgens het protocol ongevallen en protocol preventie Wiegendood
Wij houden ons aan de gedragsregels van Kindercentrum Kruimeltje en het daaruit
voortvloeiende protocol Grensoverschrijdend gedrag (zie bijlage 2).
Wij vervangen lampen tijdig en repareer wanneer ze stuk gaan zodat alle ruimtes
voldoende verlicht zijn.
Wij gebruiken alleen niet giftige planten en materialen.
Iedereen denkt aan het vrij houden van de nooddeuren en vluchtroutes
Bij gladheid strooien wij zout in de buitenruimte en voor de entree deur
Wanneer het terrein verlaten wordt maken wij kinderen bekend met de verkeersregels
Wij handelen volgens ons vervoersbeleid
Kinderen mogen alleen onder begeleiding buiten het hek spelen
Dagelijks wordt de omgeving rond om Kruimeltje gecontroleerd op zwerfvuil
Afvalbakken worden dagelijks geleegd
Wanneer kinderen vervoerd worden in de auto of op de fiets worden kinderzitjes
gebruikt en houden wij ons aan het vervoersbeleid binnen Kruimeltje

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij een uitstapje wordt voldoende begeleiding meegenomen en gaan alleen kinderen
mee waarvan de ouders toestemming hebben gegeven
Wij laten jaarlijks onze cv-ketel en alle ontluchtingssystemen controleren
Wij gebruiken zoveel mogelijk brandvertragende materialen
Wij laten jaarlijks de blusmiddelen controleren
Wij oefenen jaarlijks het ontruimingsplan en stellen deze bij indien noodzakelijk, we
zoeken daarbij de samenwerking op met de plaatselijke brandweer
Er wordt niet gerookt binnen en in de buitenruimte van het pand en om het gebouw
Er wordt jaarlijks geoefend en getoetst op bedrijfshulpverlening en kinder- EHBO
Bij calamiteiten wordt er gebruik gemaakt van een achterwacht. Deze achterwacht is
een van onze medewerkers en daardoor bekend bij de kinderen en ouders. (zie
calamiteiten plan/ pedagogisch beleidsplan)

Afspraken die gelden voor het halen en brengen van de opvang kinderen
Tijdens de haal en breng momenten vindt er een overdracht van verantwoordelijkheid plaats.
Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat tijdens deze momenten er geen gevaarlijke situaties
kunnen ontstaan.
•
We parkeren zo veel mogelijk aan de randen van het parkeerterrein zodat iedereen het
terrein goed kan bereiken en verlaten.
•
Wij letten bij het brengen en halen op gevaar bij de weg.
•
Alleen een volwassene doet de autodeur(en) open en dicht, dit om beknelde vingers te
voorkomen.
•
We maken gebruik van een bel bij de entree deuren, deze worden alleen door een
volwassene geopend.
•
De entreedeuren blijven altijd op slot om naar buiten rennen te voorkomen en geen
ongenode gasten binnen te laten!
•
Onze schoenen/laarzen worden zorgvuldig geveegd op de mat bij de entree zodat vuil en
nattigheid niet meegenomen wordt naar binnen.
•
De trap naar boven mag tot 4 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene betreden
worden.
•
Op de trap wordt rustig gelopen en daarbij wordt de leuning vastgehouden aan de
rechterzijde van de trap (zoals aangegeven op de foto/ pictogram).
•
De schoenen van de kinderen gaan uit en worden geplaatst onder de kapstok om zo
struikelen te voorkomen.
•
Kinderen dragen zoveel mogelijk anti slib sokken/pantoffels om uitglijden te voorkomen
•
Kinderjassen aan de haak, tassen op de kapstok of in het bakje van het kind.
•
Buggy’s en bolderkar parkeren in het berghok, autostoeltjes op de daarvoor bestemde
plank in de hal
•
Wij rennen niet binnen
•
Wij letten erop dat er niet bij de deuren gespeeld wordt
•
Wij openen en sluiten deuren rustig
•
Wij letten erop dat er zich geen kleine materialen bevinden bij de entree
•
Wij letten erop dat er niet op de radiator ombouw wordt geklommen.
•
Er wordt niet gegooid met materialen.
•
De tassen van volwassenen worden in de afgesloten personeelsruimte opgeborgen.

Afspraken rond ziekte
Een ziek kind heeft extra zorg nodig die het beste in een huiselijke sfeer kan plaatsvinden met de
ouders nabij. Echter zijn er verschillende aandoeningen die onder ziekte vallen maar waarvan het
kind niet zo ziek is dat het thuis hoeft te blijven. Bij ziekte stellen wij het zeer op prijs dat wij op de
hoogte worden gehouden, zo zullen wij onze bevindingen rond de zorg en eventuele ziekte
verschijnselen bij kinderen ook naar ouders toe communiceren.
•
Kinderen met huiduitslag dienen door een arts gezien te worden zodat vastgesteld wordt of
het gaat om een besmettelijke (kinder-)ziekte
•
Bij hoesten/niezen in de elle boog plooi goede voorbeeld geven en blijven benoemen naar
de kinderen
•
Zieke medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne
•
We gebruiken alleen (wegwerp)zakdoeken en gooien ze ook direct weg na gebruik
•
We laten kinderen regelmatig hun neus snuiten en halen zichtbaar vocht onder de neus
weg met wegwerp zakdoekjes.
•
Er mag alleen medicatie toegediend worden door onze medewerkers, na het ondertekende
formulier overeenkomst gebruik geneesmiddelen, let daarbij op houdbaarheid
geneesmiddel
•
Bij ziekte nemen wij contact op met ouders en overleggen hoe er gehandeld dient te
worden en/of en wanneer het kind opgehaald kan worden
•
Zieke kinderen krijgen eigen speelgoed en na het spelen worden deze eerst gereinigd
alvorens ze aan een ander kind te geven
•
Kinderen met een koortslip anderen niet laten zoenen
•
Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben wordt extra aandacht aan
handhygiëne besteed
•
We gebruiken bij wondverzorging handschoenen
•
Pus/wondvocht wordt voor dat het gaat lekken met bv wattenstaafje gedept
•
Openwondjes/blaasjes afdekken met een pleister of wond gaas.
•
Materialen en oppervlakten die verontreinigd zijn met pus/wondvocht worden direct met
een reinigingsmiddel schoongemaakt
Afspraken die gelden voor het gebruik van speelgoed
Wij gebruiken speelgoed wat uitdaagt om te ontdekken en om kennis en vaardigheden uit te
bouwen. Wij letten er daarbij op dat het geen overdaad aan speelgoed is en richten diverse hoeken
in met verschillende thema’s die aanzetten tot spel. We leren kinderen hoe om te gaan met
middelen en materialen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We gebruiken alleen schoon, heel en veilig speelgoed wat eenvoudig te reinigen is
Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd
We reinigen speelgoed dat in de mond gaat dagelijks en gebruiken daarvoor een afvinklijst
Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden
Verkleedkleren, knuffels, kussens en dekens worden maandelijks gewassen op 60 ◦c en
gebruiken daarvoor een afvink lijst
Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren en /of knuffels spelen worden deze extra
gewassen en dat wordt genoteerd in het overdracht schrift
Wij houden rekening met elkaar en met elkaars spel
Speelgoed wordt na gebruik opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken
Zwaar speelgoed wordt onder in de kasten geplaatst
Kapot speelgoed wordt weggegooid

Afspraken die gelden voor de stamgroep ruimtes
Er bevinden zich meerdere stamgroep ruimtes binnen Kruimeltje ieder met zijn eigen sfeer,
materialen en mogelijkheden. Op de begane grond bevinden zich 2 stamgroep ruimtes; 1;
stamgroep ruimte verticale groep 0 tot 13 jaar “Kruimeltjes” en 2; stamgroep ruimte
babygroep 0-2 jaar “Kruimelientjes”. Deze ruimtes zijn meer afgestemd op het spel van onze
jongste kinderen.
Tevens bevindt zich op de begane grond in elke stamgroep ruimte een deur naar de
buitenspeelruimte. Deze hebben wij voorzien van een droogloop mat zodat de kans op uitglijden
verkleind wordt.
Op de 1e verdieping bevinden zich 2 stamgroep ruimtes van 2 tot 4 jaar onze peutergroepen
“Kruimels 1” en “Kruimels 2”.
Tevens bevindt zich op de 1e verdieping onze BSO voor kinderen van 4 tot 13 jaar welke is
onderverdeeld in 2 basisgroepen ”Kruimelaars 1” en “Kruimelaars 2”
Deze 2 basisgroepen maken gebruik van een leef keuken om te eten, een huiskamer, een atelier
om creatief aan de slag te gaan, een chill kamer, en een theater/muziek ruimte. Deze ruimtes zijn
meer afgestemd op het spel van onze oudere kinderen (tussen 4 en 13 jaar). Voor alle stamgroep
en basis groep ruimtes gelden dezelfde huisregels.
•
Wij rennen niet binnen
•
Wij letten erop dat er niet bij de deuren gespeelt wordt
•
Wij letten erop dat er niet op de radiator ombouw wordt geklommen
•
Wij openen en sluiten deuren rustig
•
Wanneer er een deur tijdelijk open blijft staan, dan wordt de deur vastgezet met een
deurstopper.
•
Kinderen leren om hulp te vragen wanneer materiaal te hoog staat en zij het niet zelf
kunnen pakken
•
Er wordt niet in/op kasten en tafels geklommen
•
Er wordt niet gegooid met materialen mits het daar voor bestemd is b.v. een zachte bal om
mee over te gooien.
•
Hete dranken hoog of midden op tafel zetten
•
Thee voor de kinderen altijd mengen met een gedeelte koud water
•
Geen koffie of theedrinken met een kind op schoot
•
Wanneer er gegeten wordt blijven wij rustig aan tafel zitten
•
Stoelen worden onder de tafel geschoven na gebruik
•
We gebruiken tuigjes in de kinderstoelen bij kinderen tot 2 jaar
•
Kinderen mogen alleen onder begeleiding in en uit de stoelen klimmen
•
Beweeglijke kinderen zitten naast de leidster
•
Wanneer er baby’s op de grond kruipen let op kleine onderdelen!
•
Geen groot speelgoed in en rond om de box om klimmen te voorkomen
•
Geen elektrische snoeren binnen bereik van de kinderen
•
Elektrische apparaten buiten bereik van de kinderen plaatsen
•
Bij het decoratief aankleden van de ruimte houden we rekening met de hoogte waarop
decoraties geplaatst worden zodat de jongsten er niet bij kunnen komen.
•
Voor de verticale groep geld, het rijdende grote materiaal zoals auto’s en duwkarren dienen
inde actieve hoek te blijven.
•
Afvalbakken worden dagelijks geleegd
•
Raamroosters blijven altijd open ook 's nachts
•
Bij een bedompt ruikende lucht of tijdens bewegingsspelletjes extra ventileren
•
De ramen en deuren worden wijd open gezet als de temperatuur binnen oploopt boven de
25 ̊◦c
•
Thermostaat van de verwarmingsketel staat op 20 ◦c
•
Wij reinigen de vloer en het meubilair dagelijks en gebruiken daarvoor een afvinklijst
•
Wij nemen hoger gelegen oppervlakten wekelijks af en gebruiken daarvoor een afvink lijst
•
Verticale oppervlakten worden maandelijks gereinigd en wij gebruiken daarvoor een afvink
lijst
•
Wij denken om harde geluiden (evt. ramen sluiten)
•
Er worden geen tweedehands gestoffeerde meubels aangeschaft
•
Er worden alleen kortpolige vloerkleden gebruikt met antislib onderkant
•
Er wordt niet gerookt

•
•
•
•
•

Er wordt extra geventileerd bij het branden van kaarsen
Het schoolbord wordt met een vochtige doek schoongemaakt
Aanwezige planten worden wekelijks afgespoeld
Planten met harige bladeren worden vermeden
Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke worden na een maand verwijderd

Keuken
De keukenblokken bevinden zich in de stamgroep/ basisgroep ruimtes. We maken gebruik van
afgesloten kasten die alleen toegankelijk zijn door volwassenen d.m.v. kind veilige deurklemmen.
Wij werken volgens het hygiëne protocol kleine instellingen
•
De keuken is geen plek om te spelen
•
Kinderen mogen niet alleen in de keuken
•
Waterkoker en het koffiezetapparaat achterop het aanrecht laten staan zodat kleine
kinderen ze er niet af kunnen trekken of zich er aan branden
•
Voedsel wordt in een schone omgeving bereid en er wordt schoon keukenmateriaal
gebruikt
•
Restjes worden niet hergebruikt
•
Gekoelde producten worden na aankoop direct in de koelkast opgeborgen
•
Ouders worden geïnstrueerd geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen die langer
dan 30 min. buiten de koelkast zijn geweest
•
Na gebruik van het aanrecht wordt deze afgenomen met een vaatdoek met water en zeep.
•
Bij zichtbare vervuiling, bij vieze klusjes en na elk dagdeel wordt een schoon vaatdoekje
gepakt en na ieder gebruik wordt de vaatdoek met heet stromend water uitgespoeld
•
Na elk gebruik pakken wij schone theedoek
•
Elke dag wordt het aanrecht en de kraan afgenomen met water en zeep en dit wordt
genoteerd op de dagelijkse schoonmaaklijst
•
Wij controleren temperatuur van de koelkast (max 7 ◦c) dagelijks
•
Wekelijks wordt de koelkast van binnen afgenomen met een doekje met water en zeep dit
wordt genoteerd op de wekelijkse schoonmaak lijst.
•
Wij plakken een sticker of schrijven de openingsdatum op de verpakking van verse
producten.
•
Wij controleren voor gebruik de houdbaarheidsdatum
•
Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald
•
Gekoelde producten die langer dan 30 min buiten de koelkast zijn geweest worden
weggegooid
•
Eten wordt in gesloten trommels of zakken opgeruimd
•
Elk kind gebruikt zijn eigen bord, bestek en beker
•
Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen
•
Elk kind gebruikt zijn eigen slab of spuugdoek en deze wordt na gebruik direct opgeruimd
•
Bij gebruik washandje deze rouleren wij niet, elk kind heeft zijn eigen washand en na
gebruik direct in de wasmand gooien
Rond zuigelingen voeding
Elke zuigeling heeft zijn eigen mandje met daarin zijn fles, speen, en voeding. Voor afgekolfde
moeder melk gelden andere afspraken en richtlijnen.
•
Ouders ontvangen een instructie over de behandeling van afgekolfde moedermelk
•
Gekolfde moedermelk wordt door ouders gekoeld vervoerd (registratie formulier)
•
Eenmaal ontdooide moedermelk wordt binnen 24 uur verstrekt (Registratie formulier)
•
Er wordt alleen zuigelingenvoeding in poedervorm geaccepteerd
•
Voor zuigelingenvoeding die voor de hele dag bereid wordt, wordt gekookt water (dat voor
gebruik afgekoeld is) gebruikt
•
Bevroren moedermelk wordt in de koelkast of onder de kraan met stromend water van
ongeveer 20 ̊C ontdooid

•
•
•
•
•
•
•
•

Zuigelingenvoeding en moedermelk worden onder de 4 ̊C in de koelkast bewaard
(Registratie formulier)
Voor flesvoeding geldt; niet langer dan 1 uur buiten de koelkast, geen restjes bewaren
(Registratie formulier)
Spenen 1 minuut en flessen dagelijks 3 minuten uitkoken en noteren op de afvinklijst
Flessen van kinderen jonger dan zeven maanden worden na elk gebruik uitgekookt en
noteren op de afvink lijst
Schone flessen worden op hun kop op een schone handdoek bewaard
We gebruiken alleen schone flessen
We maken duidelijke afspraken over meegebrachte voeding ten aanzien van de juiste
bereiding en bewaring (Registratie formulier)
Elk kind heeft zijn eigen fles

Afspraken rondom het gebruik van de verschoonruimte
De verschoonruimte is een open ruimte binnen de stamgroep ruimte die voorzien is van een in
hoogte verstelbare Commode. Er is warm en koud water met een spoelbak met douche kop kraan.
•
De verschoonruimte is geen speelplek
•
Wij lopen niet weg bij de commode tijdens het verschonen en houden altijd lichamelijk
contact zodat er niet van de commode af gerold kan worden.
•
Alleen onder begeleiding mogen de kinderen gebruik maken van het uitrolbare trapje, deze
terug schuiven na gebruik.
•
Wij controleren spenen op stevigheid en beschadigingen voor gebruik
•
Wij verwijder kleding met koordjes en haarspeldjes/elastiekjes/oorbellen voor het slapen
gaan
•
Wij gooien vieze luiers direct in de daarvoor bestemde afvalbak
•
Na gebruik van de koortsthermometer deze reinigen met alcohol
•
Bij gebruik sudocrème spatel gebruiken
•
Wij verschonen kinderen op een schone doek (hydrofiel luier) op de aankleedtafel en
gooien deze doek na gebruik in de was
•
Een kapot aankleedkussen wordt gelijk vervangen
•
2x per dag wordt het verschoonkussen, de commode en de spoelbak afgenomen met water
en zeep of hygiënische wegwerpdoekjes dit wordt genoteerd op de afvink lijst
•
Voedselbereiding en verschonen gebeurt op gescheiden plaatsen

Afspraken rondom het gebruik van de sanitaire voorzieningen.
Er bevinden zich op elke verdieping toiletten en/ of urinoirs in een aparte sanitaire ruimte. Beide
zijn ze afzonderlijk van elkaar toegankelijk. Op de begane grond is 1 toilet geschikt gemaakt voor
de jongste kinderen (1 t/m 3 jaar). Deze heeft een kinder- toiletpot en een laag fonteintje. De
overige toiletten op de 1e verdieping zijn met een toiletbril verkleiner geschikt gemaakt voor de
peuters vanaf 2 jaar.
•
De jongste kinderen (tot 5 jaar) worden begeleid in hun toiletgang
•
Na gebruik van een potje wordt deze schoongemaakt met een doekje met zeep
•
Kleine kinderen gebruiken kleine kindertoilet of toiletbril verkleiner
•
2x per dag wc schoon maken + wastafeltje met water en zeep of hygiënische
wegwerpdoekjes (denk dan ook aan het afnemen van de deurklink, lichtschakelaar en
doorspoel knop) Dit wordt genoteerd op de dagelijkse schoonmaaklijst
•
Bij zichtbaar vuil wordt er direct schoongemaakt
•
Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar de wc
•
We maken geen gebruik van toiletblokjes
•
Op de eerste verdieping bevindt zich een traphekje zodat de trap op en af gang
afgeschermd is aangezien het toiletblok zich in de centrale hal met trap opgang bevindt.

Afspraken rondom het gebruik van de slaapruimte en buitenbedjes
Bij het slapen wordt er gebruik gemaakt van meerdere slaapkamers op de benedenverdieping en 1
rust ruimte voor de oudste peuters. Tevens worden er buiten bedjes gebruikt die onder de
overkapping staan. Op de slaapkamers en bij de buiten bedjes wordt via een beeld babyfoon
toezicht gehouden op het slapende kind. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende dubbele
kinderbedjes, waarbij de jongste kinderen tot 1,5 jaar in de boven bedjes slapen en de oudste
kinderen in de beneden bedjes. Tevens bevinden zich op de begane grond twee evacuatie bedden,
1 bij de baby groep en 1 bij de verticale groep, waarin de baby’s vervoerd kunnen worden in geval
van een calamiteit.
Op alle slapende kinderen wordt regelmatig (ieder half uur) toezicht gehouden via de camera en
door even de slaapkamer in te lopen.
De buitenbedjes zijn huur bedjes en worden jaarlijks gekeurd.
•
Wij handelen volgens het protocol ter voorkoming van wiegendood
•
Wij handelen volgens het model protocol veilig slapen in kinderopvang
•
De slaapkamer is alleen toegankelijk voor onze pedagogisch medewerkers om zo de rust
en de veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen.
•
De slaapkamer is geen speelplaats
•
We plaatsen geen kleine voorwerpen en obstakels in de slaapkamer
•
Kinderen mogen de deur van de slaapkamer niet openen
•
We houden de vloer leeg en opgeruimd
•
De bedjes staan niet binnen het bereik van een stopcontact en/of snoeren.
•
We gebruiken altijd een nachtlampje wanneer het donker is.
•
Wij controleren bij het verschonen van het beddengoed de bedjes op stabiliteit en
stevigheid bed bodem
•
Het liefst laten wij de kinderen slapen in een slaapzak waarbij de kans op omstrengeling
het kleinst is
•
We gebruiken geen tuigjes in bed
•
Elk kind heeft zijn eigen hoeslaken, deze wordt wekelijks verschoond en dit wordt
bijgehouden op de afvinklijst wekelijkse schoonmaak.
•
Dekens worden maandelijks uitgewassen volgens de afvink lijst periodieke schoonmaak
•
ieder kind draagt zijn eigen slaapzak
•
Zichtbaar vuil beddengoed wordt direct verschoond
•
Spenen zo min mogelijk gebruiken, regelmatig uitkoken minimaal 1 keer per week wat
wordt bijgehouden op de afvinklijst dagelijkse schoonmaak. Elk kind heeft zijn eigen
fopspeen en spenen gescheiden van elkaar bewaren in de daarvoor bestemde schone
bakjes
•
We laten het raam ventilatie rooster overdag open staan zodat er zich voldoende frisse
lucht kan verplaatsen. Aan het begin van de dag en aan het einde van de dag wordt de
slaapkamer gelucht wat wordt genoteerd op de afvinklijst dagelijkse schoonmaak. Het
raam is voorzien van een uitval bescherming, hij kan niet volledig geopend worden.
•
Bij het op bed leggen controleren wij altijd de vergrendeling van de bedjes!
•
Wij schakel de babymonitor aan wanneer een kind gaat slapen
•
Wij houden de tempratuur van de kinderen en de omgeving in de gaten door middel van
een omgeving thermometer
•
Wij denken aan wisselligging bij kleine baby’s
•
Wij gebruiken geen speenkoord in bed
•
Wij verwijder kleding met koordjes en haarspeldjes/elastiekjes/oorbellen voor het slapen
gaan
•
Wanneer er wel geslapen wordt onder een dekentje, het bedje kort opmaken
•
Wanneer een kind wakker is deze meteen uit bed halen
•
Het kind niet aan handen optillen, maar onder oksel of in de middel of onder de billen

Afspraken rondom het gebruik van de berging
Er zijn meerdere bergingen binnen Kruimeltje. Zo is er op de begane grond een magazijn die
gebruikt wordt voor de opslag van materialen. Buiten is er een afgesloten buitenberging voor de
opslag van alle buiten materialen. Op de 1e verdieping is er een schoonmaakkast in de centrale hal
en een inloopkast in de hal bij de peutergroepen.
•
Bergruimten zijn geen speelplek
•
Kinderen mogen alleen samen met een volwassene in de bergruimten
•
Giftige middelen bevinden zich alleen in de berg ruimte
•
Alle bergruimtes zijn altijd op slot!
Afspraken rondom het gebruik van de afgesloten buitenspeelruimte
De aan het pand grenzende buitenspeelruimte is omheind door een hoog hek (180cm) met een af
te sluiten deur. De 2 deuren in het pand die toegang geven tot de buitenspeelruimte bevinden zich
in de groepsruimte van de babygroep en de groepsruimte van de verticale groep.
•
Alleen volwassenen openen het hek en zorgen dat deze weer wordt vergrendeld
•
Er mag niet op het hekwerk worden geklommen.
•
De buitendeur wordt vastgezet met een haak wanneer deze open blijft staan
•
Wij letten bij het buitenspelen op koordjes in de kleding van de kinderen i.v.m. het gevaar
voor verstrengeling
•
Er wordt tijdens het spelen rekening gehouden met elkaars spel, bv. niet te dicht naast
elkaar
•
Speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt, wordt opgeruimd
•
Alle buiten spelende kinderen houden wij in de gaten!
•
Kapot speelgoed weggooien of repareren
•
Afval buiten wordt in gesloten containers of zakken opgeborgen
•
We houden kinderen zoveel mogelijk uit de zon
•
Wij smeren kinderen in met factor 50 bij zon tegen verbranding of dekken het lichaam toe
met kleding
•
Wij blijven alert op de lichaamstemperatuur bij extreem warme of koude dagen
•
Wij aaien en voeden dieren alleen onder begeleiding van een volwassene
•
Bij gladheid strooien wij zout in de buitenruimte en voor de entree deur
•
Wanneer het terrein verlaten wordt kinderen bekend maken met de verkeersregels
•
Kinderen mogen alleen onder begeleiding buiten het hek spelen
•
Dagelijks wordt de omgeving gecontroleerd op zwerfvuil
•
Uitwerpselen van ongedierte worden direct opgeruimd
•
Wij controleren op teken wanneer kinderen in hoog gras of in het bos hebben gespeeld en
geven dit door aan de ouders zodat deze het kind ook kunnen checken
•
Wij denken om voldoende vochtinname bij warm weer
•
Wanneer kinderen vervoerd worden in de auto of op de fiets gebruiken wij kinderzitjes
•
Bij een uitstapje wordt voldoende begeleiding meegenomen
•
Er wordt altijd toezicht gehouden bij het gebruik van een peuterbadje
•
Bij het zwemmen in een badje geldt; gebruik een klein laagje water, verschoon het bad en
het water na gebruik, niet eten of drinken in het badje en geen speelgoed in het badje dat
aanzet tot het drinken van badwater ( dit duidelijk benoemen ). Gebruik zwemluiers voor
kinderen die nog niet zindelijk zijn

•
•

Wanneer het badje niet in gebruik is droog en schoon opbergen
Zandbakzand wordt jaarlijks vervangen

