
Huisregels Kinderdagverblijf Doortje 
Wij ontvangen uw kind(eren) graag vóór 09.00uur op het Kinderdagverblijf.  

Wij starten dan het dagprogramma. Na 09.00 uur is het brengen mogelijk v.a. 13.00 uur.  

Wanneer uw kind(eren) afwezig zal zijn, graag afmelden vóór 09.00uur. 

Wij verzoeken u met klem, altijd alle hekjes en deuren te allen tijde achter u te sluiten. 

Dit i.v.m. de veiligheid van uw en al onze kinderen.  

Graag bij het betreden van de groep slofjes over uw schoenen aantrekken of uw schoenen uit doen.  

Dit i.v.m. de hygiëne op de groep.  

 

Wilt u bij het wegbrengen van uw kind(eren) de pedagogisch medewerkers voorzien van een 

duidelijke en heldere overdracht? Dit zodat misverstanden voorkomen kunnen worden.  

Wordt uw kind(eren) door iemand anders opgehaald dan uzelf (de bekende gezichten), wilt u dit dan 

duidelijk vermelden bij de pedagogisch medewerkers? Indien een voor ons onbekend persoon uw 

kind(eren) komt ophalen, zal er eerst telefonisch contact met u als ouders opgenomen worden. Wij 

geven uw kind(eren) pas mee nadat u akkoord gegeven heeft.  

Wilt u het mandje van uw kind(eren) met regelmaat nakijken? U bent zelf verantwoordelijk voor de 

juiste kleding, spullen e.d. 

Kinderdagverblijf Doortje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel zoekraken van 

uw eigendommen.  

Wilt u in alle kledingstukken, jasjes, schoenen e.d. de naam van uw kind(eren) vermelden? Zo wordt 

verwarring voorkomen.  

Als uw kind(eren) borstvoeding krijgt, dit graag gekoeld aanleveren. Graag op de verpakking van de 

borstvoeding de naam van uw kind(eren) vermelden.  

Als uw kind(eren) poedermelk krijgt, dit niet thuis aanmaken maar in een daarvoor bestemde 

container meegeven. Graag op de container de naam van uw kind(eren) vermelden.  

Geef bij het toedienen van medicijnen of zalf een duidelijke instructie aan de pedagogisch 

medewerkers; teken een verklaring voor akkoord, dit document is aanwezig op de groep.  

Wanneer u in het bezit bent van een geldig inentingsbewijs, willen wij u vragen een kopie in te 

leveren op de groep.  

Wij verzoeken u uw kindje vóór 18.15 uur op te halen. Mocht u door onmacht later zijn, willen wij u 

vragen even telefonisch contact op te nemen met de groep zodat de pedagogisch medewerkers 

weten dat u onderweg bent.  

 

 

 


