Huisregels

De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met het Pedagogisch werkplan. In de huisregels
vindt u nog even de belangrijkste regels beknopt op een rij. U tekent hierbij dus tevens voor
het Pedagogisch werkplan. Het Pedagogisch werkplan is een veranderend document ivm
Wet- en regelgeving. Wanneer er een nieuwe versie op de website geplaatst is, wordt u
hiervan op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief of een mail.

Openingstijden
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 7.00 – 18.00*
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 7.00 – 18.00*
Vrijdag: 7.00 – 18.00*
*Voor klanten die aansloten voor 2020 geldt de sluittijd van 18.30

Tarieven
Opvang doelgroep

Bedrag

Hele dagopvang 0-4 jr
Halve dagopvang 0-4 jr

€ 5,85
€ 6,05

Voor en/of naschoolse opvang 4-13 jr

€ 6,05

Extra informatie
Tussen 7.00-14.00 met min.
Afname van 5 uur.
Tevens uurtarief voor vakantieopvang
en/of studiedagen o.v.b. van
beschikbaarheid

Meegenomen in het uurtarief:
•
•
•
•

Eten en drinken overdag (brood, fruit, drinken, tussendoortjes).
Verzorgingsmiddelen zoals luierdoekjes, kokosolie/sudocrème, zonnebrand etc.
Uitstapjes.
Luiers.

Zelf meenemen:
•
•
•
•
•

Flesvoeding baby’s (borstvoeding is ook geen probleem).
Eventueel potjesvoeding voor ’s avonds.
Eventueel Speentje.
Eventueel Knuffeltje.
Zwemluiers(alleen zomers).

Te laat ophalen
U spreekt van te voren af hoeveel uren per dag uw kind opgevangen wordt bij de gastouder.
Wanneer u onverwachts een keer langer opvang nodig heeft door bijvoorbeeld file of iets
dergelijks kan dit natuurlijk gebeuren, dit is overmacht en hier is alle begrip voor. Wilt u dan
proberen de gastouder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen? Wanneer dit vaker
voorkomt zal er vanaf een kwartier te laat per kwartier extra gerekend worden voor de
opvang, houdt u hier dus rekening mee. De gastouder stelt u hiervan op de hoogte.

Opzegtermijn
Gastouderopvang Er was eens hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Dit opzegtermijn
geldt zowel voor de gastouder als voor de vraagouders. Een opzegging dient schriftelijk
gedaan te worden, dit kan per post of per mail. Het opzegtermijn gaat in vanaf de datum van
de schriftelijke opzegging. Denkt u er ook aan om Smarttkids op tijd op te zeggen? Dit staat
los van uw opzegging bij Er was eens.

Inënten
Alle kinderen dienen ingeënt te worden wanneer ze bij Er was eens opgevangen worden.
Hier is geen uitzondering in mogelijk. Houdt u er rekening mee dat er naar een
vaccinatiebewijs gevraagd kan worden.

Ziekte
Bij 39.5 C zal er ten alle tijden verzocht worden het kind op te komen halen ivm uitdrogingsgevaar.
Ook bij besmettingsgevaar zal er contact opgenomen worden om het kind te halen
Bij twijfel altijd overleg met de ouders:

•
•
•

Wanneer de gastouder ziek is hoeft u deze dag niet te betalen
Wanneer uw kind ziek is loopt de betaling door
De gastouder geeft geen paracetamol mits ouders toestemming hebben gegeven en
het kind binnen 30 minuten opgehaald wordt.

Let op! Als bijlage ontvangt u een tijdelijke aanpassing op het ziekte beleid ivm Corona
maatregelen. Deze bijlage is van kracht zolang COVID-19 in Nederland is.

Overig
•
•
•
•

Bij regenachtig weer graag de overschoenen gebruiken die bij de deur staan of
schoenen uit bij de haal- en breng momenten
Uw kind krijgt een eigen ‘luizentas’ met een foto hierin kunt u de reservekleding,
pantoffels e.d. en jas van uw kind achterlaten.
Ben je jarig, dan mag je trakteren, wel bij voorkeur een gezonde traktatie.
Een keer per jaar hebben we een gezamenlijk Er was eens uitstapje in een weekend
rond mei. Dit is voor zowel de ouders als de kinderen en u ontvangt hier tijdig een
uitnodiging voor.

Door te ondertekenen gaat u tevens akkoord met het Pedagogisch werkplan.

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2
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