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p/a Basisschool de Rietlanden
Buurterstraat 3
1156 AP Marken

T: 0299 - 601317
E: info@dekladdegatjes.nl
W: www.dekladdegatjes.nl

Huisregels
Openingstijden
De peuteropvang is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.45 uur. De kinderen
worden gebracht tussen 8.30 uur en 8.45 uur. Om de basisschoolklassen zo min mogelijk te storen, vragen wij de
ouders om na het wegbrengen van uw kind, het schoolplein direct te verlaten. Aan het einde van de ochtend, om
11.45 uur, brengen de juffen de kinderen naar het schoolhek bij de hoofdingang van school, waar de ouders staan te
wachten. Zorg dat u op tijd bent om uw kind op te halen. Haalt iemand anders uw kind op? Meldt dit bij de juf!
Let op!
•
Bij zonnig en warm weer adviseren wij u om uw peuter voor aanvang van de peuteropvang goed in te smeren
met zonnebrandcrème (hoge factor). Bij veel zon zullen wij dit tijdens de ochtend nogmaals herhalen bij de
peuters.
•
Wij adviseren de koordjes uit jassen en/of capuchon te verwijderen bij uw peuter, dit om de kans op verstikking
tijdens spelen te voorkomen! Ook het dragen van oorringetjes en/of kettinkjes raden wij af in verband met het
gevaar op verstikking tijdens het spelen.

Leiding
De leiding is iedere ochtend in handen van twee leidsters. Op dinsdag- en woensdagochtend zijn Rosalien en Dorine
aanwezig en op vrijdagochtend zijn Charlotte en Rosalien aanwezig.
Contact met de juffen
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een telefoon aanwezig op de peuteropvang. Deze telefoon zal gebruikt
worden voor de communicatie tussen ouders en juffen en voor het maken en versturen van foto’s tijdens de
opvangochtend. Het telefoonnummer, 06 – 28 307 409, is bereikbaar op de drie opvangdagen (di, wo, vr) van 8:15
tot 12:15 uur. Via dit nummer kunt u uw kind afmelden voor zijn/haar opvangdag en vragen aan de juffen stellen.
We vragen u bij voorkeur WhatsApp te gebruiken, de juffen zullen dan antwoorden zodra ze in de gelegenheid zijn.
In geval van nood kan er uiteraard worden gebeld tijdens de openingsuren. De ouders/verzorgers worden verzocht
hun kind uiterlijk vóór 9.00 uur af te melden bij de juf. Het telefoonnummer is: 06 - 28 307 409
Vragen over ruildagen, extra opvang en uitschrijvingen moeten (ook) naar info@dekladdegatjes.nl worden gemaild.
NB: We verzoeken de ouders om de privé-nummers van de juffen niet meer te gebruiken voor zaken die de
peuteropvang betreffen.

Wat te doen bij ziekte
Is uw kind ziek? (bijv. koorts of een kinderziekte) en twijfelt u of uw kind de peuteropvang mag bezoeken?
Vraag het de juf! Zij is telefonisch of via de WhatsApp bereikbaar op het nummer 06 - 28 307 409,
van 8:15 - 12:15 uur op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend. U kunt ook een mail sturen naar
info@dekladdegatjes.nl, een bestuurslid beantwoordt dan uw vraag.
Is uw kind niet fit of pas ziek geweest? Meldt dit ook bij de juf! Zij kan tijdens de ochtend dan extra rekening houden
met uw kind en contact opnemen als uw kind vroeger opgehaald dient te worden.

Regels voor de ouders:
In de peuteropvang en op de buitenspeelplaats geldt een rookverbod.
Huisdieren (met uitzondering van geleidehonden) blijven buiten. In overleg met de juf kan hier een uitzondering op
worden gemaakt.
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Regels in en om de peuteropvang
Eten en drinken
Elk kind neemt zelf drinken en iets te eten mee van thuis. De peuteropvang hanteert een gezond beleid en ziet dan
ook graag dat de peuter schoon, vers gesneden fruit meekrijgt of een boterham/koekje. Snoep of zoete chocolade
cakejes/donuts wordt met klem afgeraden!
In de loop van de ochtend wordt het meegebrachte eten en drinken gezamenlijk genuttigd. Met het vieren van
verjaardagen is het uitdelen van iets ongezonds wel toegestaan, maar let hierbij wel op de leeftijd van de kinderen.
Lolly’s, harde snoepjes enz. zijn ongeschikt voor peuters. De voorkeur gaat uit naar stukjes kaas, worst, fruit,
rozijntjes etc. of een klein kadootje. Let op bij het geven van druiven, cherrytomaatjes, aardbeien en knakworstjes.
Deze moeten van te voren in vieren gesneden worden vanwege verstikkingsgevaar.
Ongezonde traktaties worden meegeven aan de kinderen, zodat de ouders zelf kunnen beslissen of hun kind ervan
mag eten. Voor traktatie-ideeën adviseren wij u om eens een kijkje te nemen bij www.gezondtrakteren.nl. Mocht u
vragen hebben over het uitdelen van een traktatie dan kunt u hierover terecht bij de juffen.

Naam op de spullen
Het is voor de juffen handig als de tas, beker en broodtrommel zijn voorzien van de naam van uw kind. Indien uw
kind nog niet zindelijk is, graag een luier meegeven en deze ook voorzien van de naam van uw kind. De luier moet bij
binnenkomst boven de verschoontafel in het hangende mandje worden gelegd, zodat de juffen tijdens het
verschonen niet steeds van de groep af hoeven te lopen. Er is een stift aanwezig om de naam van uw kind te
noteren. In alle gevallen (dus ook als uw kind wel zindelijk is) graag een klein setje extra kleren meegeven in de tas.
In geval van een ‘ongelukje’ kunnen wij uw kind dan verschonen.

Luizenzak
Elke peuter heeft zijn/haar eigen luizenzak. Deze wordt verstrekt op de eerste dag dat het kind naar de peuterschool
gaat en dan wordt ook gelijk de naam erop geschreven. De zak wordt gebruikt om de jas van het kind in op te
bergen.
Aan het einde van het schooljaar krijgt uw kind de luizenzak mee naar huis zodat deze gewassen kan worden. De
luizenzak graag weer mee terug nemen na de zomervakantie.
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Het ochtendprogramma
8.30 – 8.45 uur:
Kinderen worden door de ouder/verzorger naar het lokaal van de peuteropvang gebracht. De ouder/verzorger helpt
de peuter met de jas uittrekken, stopt deze in de luizenzak van het kind en hangt deze samen op aan de kapstok. De
rugzak wordt boven op de kapstok gezet. Daarna gaat de peuter de speelruimte in en legt zijn broodtrommel en
beker in de mand naast de deur. De juffen zeggen de kinderen gedag en er is ruimte voor een korte overdracht. De
ouder/verzorger vertrekt meteen of vertrekt uiterlijk om 8:50 uur, zodat de juffen op tijd met het ochtendprogramma
kunnen beginnen. De peuter zwaait desgewenst de ouder/verzorger vanachter het raam uit, samen met de juf.
Kinderen kunnen na het uitzwaaien van de ouder/verzorger gaan spelen of puzzelen. De puzzels, boekjes en
speelgoed staan klaar voor gebruik. Wanneer alle kinderen binnen zijn, begint het ochtendprogramma.

8.50 uur:
De kinderen komen aan tafel zitten in de kring en zingen samen met de juffen het goedemorgen lied. Vervolgens
wordt een onderwerp behandeld zoals: tellen van de kinderen, liedje zingen over de dagen van de week, boekje
voorlezen, liedjes zingen enz.

9.00 – 9.15 uur:
De kinderen gaan bij de muur zitten in de gang. Een voor een worden zij door de juf geroepen om hun jas aan te
trekken. Dit is een moment waarop de beurtverdeling wordt geoefend, ondertussen zingen zij samen liedjes met de
juffen. Als alle jassen aan zijn, gaan ze afhankelijk van het weer buiten spelen op het plein of naar de gymzaal.

9.45 – 10.00 uur:
Alle kinderen gaan opruimen. Fietsjes worden bij de schuur gezet en de kinderen gaan klaar staan bij de deur. Zij
zingen een vast liedje voor ze naar binnen gaan. Kinderen trekken hun jassen uit, lopen naar binnen en gaan aan
tafel zitten.

10.00 – 10.15 uur:
De kinderen gaan aan tafel om iets te eten en drinken. Elke dag deelt een ander kindje de broodtrommels en bekers
uit. Het ‘smakelijk eten/drinken lied’ wordt gezongen.
Terwijl de kinderen rustig eten en drinken, leest de juf een verhaaltje voor. De kinderen krijgen daarna de
gelegenheid om gebeurtenissen te vertellen die zij willen delen met de groep.

10.30 uur:
De kinderen ruimen zelf hun broodtrommel en beker op in de mand en gaan vrij spelen in het lokaal. Ondertussen
worden de kinderen verschoont of gaan zij naar de wc. Ook is er ruimte voor het maken van een knutselwerk of wordt
er een andere activiteit gedaan met de peuters.

11.20 uur:
De kinderen gaan samen opruimen en zingen het opruimlied. Vervolgens gaan alle kindjes aan tafel zitten. Ze krijgen
een koekje en ondertussen leest de juf een verhaaltje voor.

11.35 uur:
De kinderen worden geholpen door de juffen met het aandoen van hun jas en schoenen. De kinderen houden elk
een ring vast van het koord waaraan gelopen wordt. Dit koord wordt ook gebruikt bij een mogelijke ontruiming. De
kinderen zijn hier dan ook al mee bekend mocht dit ooit nodig zijn. Elk kind krijgt zijn rugzak om en we lopen samen
naar het hek.
Hier staan de ouders/verzorgers de kinderen op te wachten. De juf blijft wachten en controleert of alle peuters met de
juiste ouder/verzorger meegaan.
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Binnenspelen, we leren de peuters:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jassen worden in de luizenzak gestopt en de rugzak boven op de kapstok gezet.
Binnen wordt gespeeld, maar niet gerend. We lopen in de school.
We gaan voorzichtig om met de materialen. Er mag gespeeld worden, maar er wordt niet gegooid met
speelgoed of losse voorwerpen.
We leren de peuters rustig te praten of te vragen, let op het volume!
Meningsverschillen lossen we op door met elkaar te praten, slaan of schoppen is niet toegestaan. We blijven
van elkaar af!
Stopcontacten en verwarming (radiatoren) zijn geen speelgoed! We leren de peuters daar af te blijven en
leggen het gevaar daarvan uit. De juffen houden hier continu toezicht op.
NB. de stopcontacten en uiteinden van de radiatoren zijn wel afgeschermd of beveiligd.
De tas of eigendommen van de juffen liggen op een veilige plek, buiten het bereik van de peuters. Dit geldt
ook voor een kop koffie of thee, deze wordt weggezet op een hoge, veilige plaats.
Na het spelen wordt er gezamenlijk opgeruimd. Losse voorwerpen op de grond worden ook opgeruimd.
De deuren in het lokaal mogen open blijven staan en zijn beveiligd met een deurstopper op de bovenkant van
de deur. Deuren die dicht moeten blijven, gaan op slot.
Alleen de juffen mogen in de keukenkastjes komen, hier zit ook een kinderslot op.
Koffiezetapparaat/waterkoker staat hoog en veilig weggezet, waardoor ze voor de kinderen onbereikbaar zijn.
De peuters mogen in het lokaal spelen, maar we blijven met onze voeten op de grond. De vensterbanken,
kasten en tafels zijn verboden om beklommen te worden. De juffen houden hier continu toezicht op. Als een
peuter ergens niet bij kan, vraagt het om hulp bij de juffen.
De banken in het lokaal mogen gebruikt worden om in te zitten of te liggen.
Als er speelgoed stuk gaat, moet dat gemeld worden aan de juffen. Deze zorgt dat het speelgoed verwijderd
of direct gemaakt wordt.
Het peutertoilet is aanwezig bij/in het lokaal. Wanneer een peuter naar het toilet gaat, houdt de juf toezicht op
de peuter.
Handen wassen doen de peuters altijd samen met de juf. Deze zorgt ervoor dat de peuter alleen met koud
water zijn/haar handjes kan wassen.

Buitenspelen, we leren de peuters:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De peuters spelen buiten onder continu toezicht van de juffen.
De buitenspeelplaats wordt voor gebruik gecontroleerd op oneffenheden, schade en/of zwerfvuil door de
juffen.
De toegangshekken zijn tijdens het buitenspelen gesloten/op slot en gecontroleerd door de juffen.
De zandbak mag alleen gebruikt worden na toestemming van de juf en nadat het net verwijderd is.
Buiten mogen de peuters rennen en springen, mits het gecontroleerd gaat (niet te wild) en geen gevaar wordt
voor de overige peuters.
Het gooien van voorwerpen is niet toegestaan. Bij een balspel wordt de bal over de grond gerold.
We leren de peuters rustig te praten of te vragen, niet te schreeuwen.
Met de fietsjes mag alleen gespeeld/gereden worden, je zit op je billen.
Op de bankjes buiten wordt gezeten.
De brandtrapjes van de lokalen zijn voor de veiligheid, hier blijven we vanaf.
Het grote speeltoestel is ongeschikt voor peuters. De juf zal hier continu toezicht op houden en de peuters
leren om elders op het plein te gaan spelen. NB. Buiten de openingstijden van de opvang raden wij de
ouders/verzorgers dan ook met klem af dit toestel te gebruiken met uw peuter! Dit om de regel duidelijk te
houden voor uw kind.
Het rode klimrek mag gebruikt worden door de peuters vanaf 3 jaar, onder begeleiding van de juf, hier kunnen
de peuter leren klimmen/motoriek verfijnen.
Het stoepje voor de ingang van het lokaal is ter verduidelijking voor de peuters gemarkeerd met een felgele
rand, ten teken dat er een opstapje is.
Na afloop van het buitenspelen wordt alles weer netjes opgeruimd door de peuters met hulp van de juffen.
Bij binnenkomst gaan we handen wassen. De juf zorgt ervoor dat de peuters alleen met koud water hun
handen wassen.
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