HUISREGELS VOOR TEAM RENKUM/DOORWERTH
1. Algemeen
2. Regels speelgoed
3. Regels bij een uitje
4. Regels bij het buiten spelen
5. Regels slaapkamer
6 .Hygieneregels
7. Handhygiene
8. Regels eten en drinken
9. Hygieneregels bij eten en drinken
10. Regels bij ziekte medewerker
11. Regels bij een ziek kind
1. ALGEMEEN:
1.1. Ouders moeten kenbaar maken wie het kind ophaalt bij afwezigheid van ouders, zodat
er geen misverstanden kunnen ontstaan. Bij problemen in de relatiesfeer(o.a scheiding,
straatverbod etc) is het belangrijk dat hier goede afspraken over worden gemaakt. Van
diegene die het kind komt ophalen moet er een telefoonnummer achtergelaten worden.

1.2. Als ouders een gesprek buiten de breng- en haaltijden met (een van) de leidsters willen
hebben, dan moet er een afspraak gemaakt worden.
1.3. De computer is verboden gebied. Alleen als de leidster erbij is, mag er op de computer
gespeeld worden.
1.4. De tassen van de leidsters moeten in een afgesloten kast gezet worden.

1.5. In de leefruimte mag niet gerookt worden.

1.6. Alleen bij hoge nood mag een speen gebruikt worden. Liever niet !

1.7. Ten alle tijden moet er tenminste 1 leidster in de leefruimte of buiten aanwezig zijn, om
toezicht te houden.

1.8. Kinderen mogen niet zelf de kraan in de keuken openzetten.
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1.9. Thee- en koffiekopjes buiten het bereik van de kinderen zetten i.v.m. verbranding.

1.10. Altijd toezicht houden bij het verschonen.
1.11. De kinderen mogen niet zonder toezicht op de aankleedtafel klimmen.

1.12. De voordeur moet op slot zijn. Ouders moeten aanbellen ! Indien de voordeur open
staat i.v.m. spelen moet er altijd 1 leidster buiten zijn voor toezicht.
1.13. De lades in de keuken moeten gesloten zijn. Bestek en schoonmaakspullen hoog
wegzetten.

2. REGELS SPEELGOED
2.1. Open kasten moeten regelmatig afgestoft worden.
2.2. Zichtbaar verontreinigd speelgoed moet direct worden gereinigd.

2.3. Speelgoed dat beschadigd is wordt direct vervangen.

2.4. Speelgoed voor buiten en binnen worden gescheiden gehouden.

2.5. Een keer per kwartaal wordt het speelgoed gecontroleerd op beschadigingen etc.

2.6. Verkleedkleren worden regelmatig gewassen op 60 gr. en/of gedroogd in de droger.

2.7. Knuffels en stoffen speelgoed moeten maandelijks gewassen worden op 60 gr. en/of
gedroogd in de droger.

3. REGELS BIJ EEN UITJE
3.1. Altijd voldoende begeleiding bij een uitje regelen.
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3.2. Alert zijn op beten, krabben, steken en daarvoor de benodigde spullen meenemen.

3.3. Altijd de presentiemap meenemen voor telefoonnummers etc. !!!!

3.4. Bij het voeren van dieren alert zijn.

3.5. Altijd een EHBO-doosje meenemen.

4. REGELS BIJ HET BUITEN SPELEN
4.1. Het hek moet tijdens het buiten spelen gesloten blijven.
4.2. De kinderen mogen niet op of over de hekken klimmen.

4.3. De kinderen mogen niet van planten of struiken eten.

4.4. De zandbak moet elke keer afgesloten of nagekeken worden i.v.m. poep van de katten.

4.5. Eventueel zwerfvuil moet direct verwijderd worden.

4.6. Bij warm weer worden de kinderen ingesmeerd met zonnebrandcreme factor 30 of
meer.

4.7. Bij warm weer moeten de kinderen extra drinken krijgen i.v.m uitdroging.

4.8. Bij slecht/extreem koud weer wordt er niet buiten gespeeld.

4.9. De kinderen mogen niet buiten zonder toezicht spelen.
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5. REGELS SLAAPKAMER
5.1. De verwarming moet uit en voor en na het slapen de slaapkamer luchten.
5.2. Beddengoed wordt minimaal 1 x per week verschoond. Bij zichtbaar vuil eerder
verschonen.
5.3. Kinderen die wakker zijn direct uit bed halen.
5.4. Geen speelgoed tijdens slaaptijd
5.5. De kinderen mogen niet op de aankleedtafel klimmen
5.6. De kleinste kinderen moeten bovenin het stapelbedje slapen
5.7. Regelmatig controleren van het bedje en bedbodem
5.8. Sluit bij het slapen in het bovenste bedje het dak.
5.9. Leg baby’s altijd op de rug te slapen i.v.m. wiegendood
5.10. Gebruik geen dekbed
5.11. Regelmatig controleren van de slapende kinderen (ieder kwartier)

6. HYGIENEREGELS
6.1. Gebruik voor ieder kind een schoon washandje na het eten etc.
6.2. Gebruikte washandjes direct opruimen.

6.3. Kinderen moeten na ieder toiletbezoek de handen wassen met vloeibare zeep en
handen drogen aan een schone handdoek.

6.4. Vuile luiers worden direct weggegooid.

6.5. De verschoonplek wordt na ieder kind gereinigd.

6.6. Het aankleedkussen wordt vervangen zodra deze beschadigingen vertoont.
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6.7. Elk dagdeel wordt een schone handdoek gebruikt in de keuken en op toilet.

6.8. De kraan wordt dagelijks gereinigd.

6.9. De kinderen mogen geen speelgoed naar het toilet of op de aankleedtafel meenemen.

7. HANDHYGIENE
7.1. Handen wassen bij het toilet voor:
 Het aanraken van voedsel
 Het eten of helpen met eten.
 Wondverzorging.
 Aanbrengen van zalf of creme.
7.2. Handen wassen bij het toilet na:
 Hoesten, niezen en snuiten.
 Toiletgebruik
 Verschonen van een kind.
 Het afvegen van de billen van een kind.
 Na contact met lichaamsvochten.
 Na contact met vuile was en/of afval.
7.3. Procedure handen wassen:
 Handen wassen alleen bij het toilet.
 Gebruik water en vloeibare zeep.
 Zeep over de gehele handen verdelen.
 Na het wassen goed schoonspoelen.
 Gebruik een schone handdoek.
7.4. Extra aandacht aan handhygiene moet besteed worden bij zieke medewerkers.

8. REGELS ETEN EN DRINKEN
8.1. In de kring krijgen de kinderen fruit of een koekje en limonade.
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8.2. In de ochtend wordt fruit gegeten dat altijd eerst gewassen moet worden.

9. HYGIENEREGELS BIJ ETEN EN DRINKEN
9.1. Gebruik altijd een goede handhygiene (zie handhygiene)
9.2. Voedselbereiding en verschonen gebeurt op gescheiden plaatsen.

9.3. Voedselbereiding wordt in een schone omgeving gedaan.

9.4. Er wordt schoon materiaal gebruikt.

9.5. Gekoelde producten worden na aankoop direct in de koelkast opgeborgen.

9.6. Gekoelde producten moeten onder 7gr. bewaard worden.

9.7. Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald.

9.8. De houdbaarheidsdatum moet voor ieder gebruik gecontroleerd worden.

9.9. Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen.

9.10. Afval wordt in afgesloten afvalbakken weggegooid.

9.11. Afvalbakken worden dagelijks geleegd.

9.12. Vaatdoeken moeten na gebruik met heet water worden uitgespoeld.

9.13. Elk dagdeel een schone vaatdoek gebruiken.

9.14. Etensresten/kruimels worden direct opgeruimd.

9.15. Kinderen laten zitten bij eten en rustig laten eten.
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9.16 B ij borstvoeding mag alleen afgekolfde voeding gebruikt worden dat door de ouders
gekoeld is meegenomen
9.17 Hygieneregels bij flesvoeding en spenen:
- gebruik gekookt water voor zuigelingenvoeding die voor de hele dag bereid is.
- accepteer alleen zuigelingenvoeding van de ouders in poedervorm. Nooit al aangemaakte
voeding !
- Gebruik flesvoeding tijdens het voeden niet langer dan 1 uur buiten de koeling
- Gooi resten flesvoeding weg
- Gebruik eenvoudig te reinigen flessen
- Geef ieder kind een eigen fles
- Spoel flessen na gebruik meteen schoon
- Kook flessen van kinderen jonger dan 7 mnd. na elke voeding uit.
- Bewaar schone flessen omgekeerd op een schone theedoek
- Kook flessen dagelijks gedurende 3 min. uit
- Kook spenen dagelijks 1 min. uit
10. REGELS BIJ ZIEKTE MEDEWERKER
10.1. Ziekmelden en betermelden zo snel mogelijk. In ieder geval voor 8.00 uur bij Thea of
Cocki (tel. 06-11774719)
10.2. Zorg voor een goede handhygiene bij verkoudheid (zie Handhygiene).

11. REGELS BIJ EEN ZIEK KIND
11.1. Kinderen met koorts worden geweigerd bij Peuterplein
11.2. Bij ernstige verwonding BHV-er raadplegen.

11.3. Wondjes afdekken.

11.4. Pus/wondvocht deppen voordat het gaat lekken.

11.5. Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus/wondvocht direct
schoonmaken.
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11.6. Bij het aanbrengen van zalf of creme plastic handschoenen gebruiken en na gebruik
weggooien.

11.7. Handen wassen na aanraking met pus/wondvocht.

11.8. Speelgoed/verkleedkleren waarmee een ziek kind heeft gespeeld reinigen.

11.9. Ziek kind krijgt eigen beker en bestek.

11.10. Bij koortslip niet zoenen.

11.11. Extra aandacht aan handhygiene bij kinderen die aan wondjes/blaasjes krabben.

11.12. Kinderen aanleren met de hand voor de arm te hoesten/niezen of wegdraaien.

11.13. Bij verkoudheid tissues eenmalig gebruiken
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HUISREGELS OUDERS
1. Om de rust op de groep te houden is het brengmoment binnen een half uur na de
starttijd van het arrangement en het haalmoment een half uur voor de eindtijd van
het arrangement.
2. Bij regelmatig te laat ophalen, wordt er een “boete” in rekening gebracht bij de
eerstvolgende factuur.
3. Ouders moeten kenbaar maken wie het kind ophaalt bij afwezigheid van de ouders,
zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Bij problemen in de relatiesfeer (o.a.
scheiding, straatverbod) is het belangrijk dat hier goede afspraken over gemaakt
worden. Er moet een telefoonnummer worden achtergehouden van diegene die het
kind ophaalt.
4. Voor het toebrengen van medicijnen moet er een medicijnencontract afgesloten
worden met de ouders en Peuterplein.
5. Als ouders een gesprek buiten de breng- en haaltijden met (een van) de leidsters
willen hebben, moet er een afspraak gemaakt worden.
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HUISREGELS KINDEREN PEUTERPLEIN
1. Niet rennen of duwen in de gang en in de leefruimte.
2. Geen kinderen pijn doen.

3. Niet schelden of uitlachen.

4. Het toiletbezoek vragen aan de leidster.

5. Handen wassen na toiletbezoek met water en zeep.
6. De computer is voor de kinderen van Peuterplein verboden gebied mits de leidster erbij
aanwezig is.
7. Niet klimmen op de hekken.
8. De kinderen mogen niet zelf de deur open doen als er aangebeld wordt i.v.m. ongewenst
bezoek.
10. De kinderen mogen niet zelf het hek open maken.
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