Regelement BieNeeke BSO vaste uren
-

BieNeeke BSO iss geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot
8.30 uur. En op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00. op
woensdag van 12.30 tot 18.00 en op vrijdag van 12.00 tot 18.00
Indien u vroeger of later opvang nodig heeft is dit mogelijk vanaf 6.30 uur tot 19.00
uur. Geef dit van te voren wel even aan. In principe is de BSO het hele jaar geopend.
Er zijn echter enkele dagen die wij ook gesloten zijn en wel op:

-

Carnavalsmaandag en dinsdag
Paasmaandag
Koningsdag
Bevrijdingsdag ( om de vijf jaar, in 2020)
Hemelvaartsdag ( dag erna open, indien er animo is)
Tweede Pinksterdag
Tussen Kerst en Nieuwjaar
Kerstavond sluit de opvang om 16.00 uur

-

Breng en haal tijden zijn afgesproken . er kan in overleg afgeweken worden.
Als kinderen door iemand anders opgehaald worden dan ouders/verzorgers, moet
dit van te voren doorgegeven zijn.
Voorschoolse opvang is per half uur aan te vragen met een minimum van 1 uur per
dag.
Er is een minimale afname van 3 uur per week van 3 uur per dag. Dit kan in
combinatie zijn met voorschoolse opvang.
Voor elke Bso dag worden minimaal 3 uur in rekening gebracht.
Als u wilt ruilen of een extra dag wilt inhalen door ziekte van kind kunt u dit alleen in
overleg doen met een van de medewerkers.
Extra dagen kunnen worden aan gevraagd bij het personeel of Renee.
Als er structureel iets wijzigt moet u dit in een wijzigingsformulier aangeven.
Kinderen kunnen alleen extra worden ingepland als er kindratio plaats is

-

Wat word in rekening gebracht:
- Vakanties en vrije dagen moeten 2 maanden van te voren aangegeven worden,
anders worden ze door berekend.
- Een contract word op 48 weken berekend per jaar.
- Indien u meer weken afneemt word dit aan het einde van het jaar berekend en krijgt
u een extra factuur.
- Als kinderen ziek zijn moet dit op tijd door gegeven worden. Deze dagen mogen
indien mogelijk in de planning wel ingehaald worden.
- Als ouders extra uren of dagen nodig hebben dan is dit bespreekbaar. Deze
dagen/dag worden dan gereserveerd en als het kind toch niet komt, wordt de
dag/uren wel in rekening gebracht.
- Uren worden per half uur berekend dus als een kind van 12 tot 13,15 komt is dat 1,5
uur wat in rekening word gebracht.
- Uren die zijn afgesproken worden gewoon in rekening gebracht. Ongeacht of u ze
later brengt of eerder haalt.
Ziekte:

-

Als een kind tijdens de opvang ziek word ,dan word er contact opgenomen met de
ouders en overleggen we hoe er verder gehandeld word.
Mocht er een kind niet lekker in z’n vel zitten of een lichaamstemperatuur boven de
38.5 hebben zullen we te allen tijde contact opnemen met de ouders
Kinderen die besmettingsrisico voor anderen opleveren mogen het KDV niet
bezoeken. Er zal echter ten allen tijde overleg plaatsvinden.

Voeding:
- Brood, beleg, fruit , sappen en tussendoortjes worden door het kinderdagverblijf
verstrekt.
- Groente hapjes en warme maaltijden word door de ouders meegeven.
- Avondeten kan genuttigd worden vanaf 16 uur.
- Er kan ontbeten worden tot 8 uur s’morgens.
- Ouders geven aan wanneer kinderen allergieen hebben of bepaalde
voedingsmiddelen niet mogen.
Verzorging:
- Ouders zorgen dat de kinderen hun bakje altijd reservekleding hebben.
- Ouders zorgen dat kinderen kleding en schoenen aan hebben die vies mogen worden
of dat ze die bij zich hebben.
- In de zomer kunnen ouders zwemkleding, zonnehoedje of pet meegeven.
- In de winter een regenjas.
- Regenbroeken en laarsjes zijn op de opvang.
Medicatie:
- in principe dient de pedagogisch medewerker geen medicatie toe.
- Als dit wel het geval is dient er een speciaal formulier ingevuld te worden die de
ouders krijgen van de pedagogisch medewerker.
Overig:
- ouders zijn en blijven (verzekeringstechnisch)zelf verantwoordelijk voor hun eigen
kind.
Vriendelijke Groet,
Directie BieNeeke.
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