Huishoudelijke regels en goede gewoonten op BSO Bolderburen
Organisatorisch:

- Er is een vast dagritme, zodat de herkenningsmomenten voor de kinderen duidelijk zijn.
- Bij aankomst en weggaan geven leidsters en kinderen elkaar een hand (niet in Corona tijden)
- Er wordt alleen aan tafel gegeten en er worden geen snoep, koekjes e.d. van thuis meegenomen.
- Er wordt onder toezicht tot 14.45 uur buiten op het kleuterplein gespeeld. Na 15.00 uur is er niet
voortdurend toezicht bij het buitenspelen op het kleuterplein. Dit betekent dat het mogelijk is dat
de leidster even binnen is om een pleister te plakken, met een kindje naar de wc gaat of een afwasje
te doen e.d. Uiteraard loopt ze regelmatig naar buiten om te kijken hoe het daar gaat. Zo wordt
voorkomen dat alle kinderen tegelijk binnen of buiten moeten zijn en leren de kinderen om zelf hun
kleine conflictjes op te lossen en hulp te halen indien nodig.
- Na 14:45 uur mogen de grotere kinderen op het grote plein spelen. Ook hier is niet voortdurend
toezicht. Wel komen de leidsters met grote regelmaat kijken.
- Kinderen die toestemming van de ouders hebben mogen op het veldje aan de overkant (Berkel)
voetballen zonder voortdurend toezicht.
- Wandelen geschiedt alleen maar in de directe omgeving van de BSO en onder begeleiding.
- Bij het ophalen zorgen de ouders dat de kinderen hun jas en tas e.d. meenemen en de leidsters een
hand geven ten afscheid zodat het duidelijk is dat de verantwoordelijkheid is overgedragen.
- Van 14.45 tot 15.00 uur is het spitsuur en chaotisch voor de leidsters omdat nieuwe kinderen komen
en anderen worden opgehaald. Om overzicht te behouden en de veiligheid te borgen vragen wij
ouders andere broertjes en zusjes niet vooruit te sturen maar bij zich in de buurt te houden.
- Afmelden kan of telefonisch inspreken of via een sms-je (Zonnewende) of whats-appje (Berkel) tot
12:30 uur. Elke dag voor het begin van de BSO wordt de mobiel afgeluisterd en de berichten
bekeken.
- Wanneer iemand anders het kind ophaalt dan de ouders/verzorgers dient dit van tevoren gemeld te
zijn, anders kan het kind niet meegegeven worden. Er zijn formulieren voor het ophalen door derden
wanneer uw kind vaak door een ander wordt opgehaald.
- Incidenteel extra opvang is alleen mogelijk wanneer dit minstens 1 dag van tevoren is gevraagd en
de samenstelling en grootte van de groep dit toelaat. Voor de extra dagdelen opvang wordt later een
rekening gestuurd.
- Enkele weken voorafgaande aan vakantie of studiedag wordt ouders via de mail gevraagd of kinderen
wel of niet komen. Dit is voor ons nodig i.v.m. planning van activiteiten en roostering van personeel.
We vragen altijd om een reactie, ook als je kind niet komt, zodat we weten dat de mail gelezen is.
- Spontane speelafspraken zijn alleen mogelijk indien ouder(s)/verzorger(s) hiervoor schriftelijk of
telefonisch toestemming hebben gegeven aan BSO op de Berkel of de Zonnewende.
- Wanneer kinderen tijdens aanwezigheid bij de opvang ziek worden stellen wij de ouders hiervan op
de hoogte.
- Er mag onder begeleiding van een leidster vuur gestookt worden.

Huisregels met betrekking tot gezondheid op BSO De Berkel en de Zonnewende:

- Er worden handen gewassen voor het eten en het bereiden van voedsel en na toiletbezoek door
kinderen en groepsleiding.
- Handdoeken, theedoeken, vaatdoeken worden dagelijks verschoond.
- De ruimte wordt dagelijks schoongemaakt en 1 keer per week gedweild.
- Lappen en verkleedkleren worden iedere zomer- en kerstvakantie gewassen. Dit wordt genoteerd.
- De koelkast wordt iedere maand schoongemaakt. Dit wordt vastgelegd op de schoonmaaklijst.
- Sanitair worden elke dag schoongemaakt.
- De producten zijn elke week vers en brood om de dag. Op het jampotje (broodbeleg) wordt datum
genoteerd wanneer het geopend is.
Huisregels naar aanleiding van risico-inventarisatie veiligheid.

Deze regels dienen potentieel gevaar af te wenden.
- Niet rennen in het lokaal of huiskamer.
- Niet dringen en stoeien in gangen.
- Niet meer dan 1 kind tegelijk op de toiletten.
- In zaal op blote voeten of met Eurithmie schoentjes.
- Niet klimmen op banken en kasten.
- Niet met voorwerpen gooien binnen.
- Kinderen komen niet in de keuken zonder begeleiding.
- Kinderen spelen niet met vuur en elektriciteit.
- Alleen onder begeleiding leidsters mogen kinderen met gereedschap omgaan.
- Kleuters spelen enkel op het kleuterplein en niet op het grote plein.
- Op het grote plein spelen de kinderen niet voortdurend onder toezicht.
- Als we bij de dijk van de IJssel spelen mogen grotere kinderen vanaf de 2e klas die een
zwemdiploma hebben wat verder weggaan wanneer hier over een afspraak is gemaakt met de
leidster. Hier is altijd dubbel toezicht.
- Niet klimmen in bomen net zoals geldt op school.

