Belangrijke informatie voor ouders
Wanneer worden ouders gewaarschuwd?
Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en de pedagogische medewerkers
twijfelen of het wel op de groep kan blijven. Zullen de pm’ers contact op nemen
met de ouders. Soms kan de ouder informatie geven die het gedrag van het kind
verklaart, bijvoorbeeld dat het kind de vorige avond laat is gaan slapen.
Als de pedagogisch medewerker van mening is dat het kind opgehaald moet
worden, dan wordt dat met de ouder besproken. Er wordt een tijdstip afgesproken
waarop het kind opgehaald wordt en wat men tot die tijd doet. Het kan voor
werkende ouders lastig zijn om hun kind onverwacht te moeten ophalen.
In het algemeen geldt dat een kind moet worden opgehaald, als:
1. het kind te ziek is om aan het dagprogramma mee te doen.
2. de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerker.
3. het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Gebruik en toedienen paracetamol
Op advies van de GGD dienen de pedagogisch medewerkers paracetamol,
zetpillen of andere koortsverlagende middelen alleen toe op voorschrift van een
(huis)arts. Paracetamol onderdrukt de koorts. Als de paracetamol is uitgewerkt kan
de koorts ineens hoog oplopen waardoor er koortsstuipen kunnen ontstaan.
Pedagogisch medewerkers werken met te veel kinderen tegelijk om de koorts
gedurende de dag nauwlettend in de gaten te houden. Indien ouders ’s ochtends
hun kind paracetamol geven, moeten ze de pedagogisch medewerker hiervan op
de hoogte stellen. De ouders dragen dan de verantwoordelijkheid voor het kind.

Voeding
Voeding is meer dan alleen eten en drinken. De wijze waarop maaltijden worden
aangeboden, de voorbeeldfunctie van de pedagogisch medewerkers, het
stimuleren van sociale omgang, het aanleren van tafelmanieren etc. dragen
expliciet bij tot ontwikkelingskansen die de kinderen bij Kinderopvang De
Hummeltjeshoeve krijgen.
Wij bieden bij de kinderen gezonde voeding aan. Ons voedingsbeleid is gebaseerd
op de schijf van vijf. Informatie en regels rondom voeding kunt u opvragen bij Femke
Schaap; femke@dehummeltjeshoeve.nl. Standaard eten en drinken voor de
kinderen is bij de prijs inbegrepen. Fles voeding moeten ouders meegeven naar het
kinderdagverblijf. Dit geldt niet voor de peuterspeelzaal in Ameide en Nieuwland.
Hier wordt dat anders geregeld. Vraag hier naar bij 1 van de pedagogisch
medewerkers.

Dieet, allergie en andere culturen
Ouders zijn ervoor verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte
te stellen van bijzonderheden en wensen rondom de voeding van het kind.
Bijzonderheden zoals een allergie, dieet of wensen vanuit een geloofsovertuiging
worden tijdens het intakegesprek op het gegevensformulier genoteerd. De
pedagogisch medewerkers proberen een alternatief voedingsmiddel te geven als
dit eenvoudig door De Hummeltjeshoeve kan worden aangeschaft. Indien dit niet
mogelijk is, of in geval van traktaties, zorgen de ouders voor een alternatief.

Verjaardagen, afscheid en trakteren
Bij De Hummeltjeshoeve willen wij een huiselijke en warme sfeer creëren. Het vieren
van feesten draagt hieraan bij. Aangezien feesten de dagelijkse routine doorbreken
zijn ze leuk en afwisselend voor de kinderen. Omdat er door het jaar heen veel
feestjes zijn, vragen we de ouders om bij de keuze van de traktatie hiermee rekening
te houden. Houdt het bij één kleine traktatie en liever geen of niet te veel zoet. De
ouders kunnen altijd de pedagogisch medewerkers om tips voor een gezonde
traktatie vragen. Het is niet verplicht om de verjaardag van een kind op de opvang
te vieren. De ouders mogen een fototoestel aan de pedagogisch medewerker
geven voor het maken van foto’s.

Afwezigheid
Wij willen graag weten wanneer de kinderen niet komen, zodat wij ons niet onnodig
zorgen maken. Geef dit van te voren aan bij de pedagogisch medewerker op de
groep door middel van een telefoontje of een afwezig-melding via de Ouderlogin.
Tijdstip telefonische afmelding:
Kinderdagverblijf:
tussen 7.30 uur en 9.00 uur.
BSO; tijdens schoolweken tussen 14.30 uur en 15.00 uur.
BSO; tijdens vakanties
tussen 7.30 uur en 9.00 uur.
Peuteropvang en peuterspeelzaal: een kwartier voor de opvang begint.

Ophalen door derden
Soms is een ouder zelf niet in de gelegenheid om hun kind(eren) op te halen. Wij
vragen hen door te geven (telefonisch) bij de pedagogisch medewerker dat hun
kind die dag door iemand anders wordt gehaald. Als een ouder verzuimt deze
melding te maken, wordt er voor alle zekerheid telefonisch contact opgenomen met
de ouders op het moment dat het kind door derden wordt opgehaald. Sommige
kinderen van de buitenschoolse opvang mogen alleen naar huis. Met de ouders
wordt besproken wanneer dit mag. Dit kan na een telefoontje of sms van de ouders
zijn of na een bepaalde tijd. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Toiletgang en zindelijkheid
De verzorging met de door ons gebruikte luiers is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet
voor de peuterspeelzalen. De ouders nemen luiers mee van thuis. In verband met de
hygiënevoorschriften is gekozen voor papieren (wegwerp)luiers. Daarnaast
gebruiken wij voor de verzorging babydoekjes en Sudocrème. Er kan rekening
worden gehouden met de voorkeur voor andere producten. U dient dan zelf voor
deze speciale verzorgingsproducten te zorgen. Zindelijkheid is een grote stap op
weg naar zelfstandigheid. Van jongs af aan maken we de kinderen vertrouwd met
luiers, potjes en de wc. Als ouders het aangeven, mogen de kinderen mee met de
dagelijks verschoningsrondes. Zo wordt verschonen, potjes zitten of plassen op de wc
een steeds terugkerend gezamenlijk gebeuren waarbij de grotere kinderen een
voorbeeld zijn voor de kleintjes. Wij gaan er vanuit dat het kind zindelijk wordt als het
daar zelf aan toe is. Vanaf het moment dat de leidster merkt dat het kind hier
bewuster mee omgaat, speelt zij hierop in. In overleg met de ouders of als de ouders
het aangeven, zal dat gebeuren door o.a. het prijzen van de plasjes op de wc en
door regelmatig te vragen of het kind moet plassen.

