INHOUD
1.

Inleiding. ................................................................................................................................................................... 11

2.

Beleid ......................................................................................................................................................................... 11

3.

Afval ............................................................................................................................................................................ 12

4.

5.

3.1

In aanraking met afval ............................................................................................................................ 12

3.2

Over het hoofd trekken van o.a. plastic zakken of andere voorwerpen ........................ 12

Allergie / huisstofmijt........................................................................................................................................... 12
4.1

Allergie............................................................................................................................................................ 12

4.2

Huisstofmijt, stuifmeel ............................................................................................................................. 12

Binnen ........................................................................................................................................................................ 12
5.1

Bedjes of boxen ......................................................................................................................................... 12
Hangende voorwerpen boven boxen of bedjes .................................................................... 12

5.1.1
5.2

Commode / Verschoon- / aankleedkussen .................................................................................. 12

5.2.1.

Commode ............................................................................................................................................ 12

5.2.2.

Weglopen bij commode door leidsters ................................................................................. 13

5.2.3.

Gebruik en opbergen trapje commode ................................................................................. 13

5.2.4.

Kleren met koordjes ....................................................................................................................... 13

5.3

Huisdieren ..................................................................................................................................................... 13

5.3.1

Aquarium ............................................................................................................................................. 13

5.3.2

Geiten en kippen.............................................................................................................................. 13

5.4

Ramen ............................................................................................................................................................ 13

5.4.1

Opening ................................................................................................................................................ 13

5.4.2

Veiligheidsglas .................................................................................................................................. 13

5.4.3

Uitzwaairaam peutergroep.......................................................................................................... 13
2

Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

Koordjes van rolgordijnen e.d. .................................................................................................. 13

5.4.4

Oneffenheden ............................................................................................................................................. 13

5.5
5.5.1

Voorkomen van oneffenheden op muren of deuren ...................................................... 13

5.5.2

Oneffenheden op de vloer ............................................................................................................ 14
Gladde of natte vloeren.......................................................................................................................... 14

5.6

Gladde of natte vloeren schoonmaken................................................................................. 14

5.6.1

Op- en afstapjes, trappen .................................................................................................................. 144

5.7
5.7.1

Afwijkende kleur op- en afstapjes ........................................................................................... 14

5.7.2

Trappen ............................................................................................................................................. 144

5.7.3

Ruimten afgesloten en niet toegankelijk voor kinderen ............................................ 144
Elektra .......................................................................................................................................................... 144

5.8
5.8.1

Kabels, snoeren ............................................................................................................................ 144

5.8.2

Elektrische apparaten ................................................................................................................ 144
Stoelen ........................................................................................................................................................ 144

5.9
5.9.1

Banken dreumes- en peutergroep ....................................................................................... 144

5.9.2

Stoelen babygroep.......................................................................................................................... 15

Klimaat.............................................................................................................................................................. 155

6.

6.1.1

Bedompte ruimte .......................................................................................................................... 155

6.1.2

Vochtige ruimte.............................................................................................................................. 155

6.1.3

Droge ruimte ................................................................................................................................... 155

6.1.4

Koude ruimte .................................................................................................................................. 155

6.1.5

Warme ruimte ................................................................................................................................. 155

6.1.6

Stoffige ruimte ................................................................................................................................ 155

6.2

Schoonmaak............................................................................................................................................. 166

6.2.1

Schoonmaakmiddelen ............................................................................................................... 166
3

Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

6.2.2

Schoonmaaktijdstip ..................................................................................................................... 166

6.2.3

Vaatdoek ........................................................................................................................................... 166

6.3

Radiatoren ................................................................................................................................................. 166

6.4

Slaapruimten ............................................................................................................................................ 166

6.4.1

Babygroep ........................................................................................................................................ 166

6.4.2

Wiegendood .................................................................................................................................... 166

6.4.3

Dreumesen en peuter ................................................................................................................ 166

6.5

Beddengoed ............................................................................................................................................. 166

6.6

Temperatuur ............................................................................................................................................. 177

6.6.1.

Ruimte temperatuur .................................................................................................................... 177

6.6.2.

Temperatuur babygroep ........................................................................................................... 177

6.6.3.

Leiding isolatie .................................................................................................................................. 17

6.7

Ventilatie ..................................................................................................................................................... 177

6.8

Kasten .......................................................................................................................................................... 177

6.9

Stellingen.................................................................................................................................................... 177

6.10

Kantoor ........................................................................................................................................................ 177
Buiten ................................................................................................................................................................ 188

7.
7.1

Buitenspeelplaatsen ............................................................................................................................. 188

7.1.1

Kleine speelplaats ........................................................................................................................ 188

7.1.2

Grote speelplaats ......................................................................................................................... 188

7.1.3

Speeltoestellen .............................................................................................................................. 188

7.2

Buiten spelen .................................................................................................................................. 188

7.2.1

Baby’s ................................................................................................................................................. 188

7.2.2

Extreem felle zon .......................................................................................................................... 188

7.2.3

Warm weer ...................................................................................................................................... 188
4

Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

7.2.4

Zonnebrandcrème........................................................................................................................ 188

7.2.5

Zonnehoedje ....................................................................................................................................... 19

7.3

Contact met dieren ................................................................................................................................... 19

7.4

Steken door teken/wespen................................................................................................................... 19

7.5

Onderkoelen / uitdrogen ........................................................................................................................ 19

7.5.1

Onderkoeld ......................................................................................................................................... 19

7.5.2

Uitdrogen ............................................................................................................................................. 19

7.6

Verbranden door de zon ........................................................................................................................ 19

7.7

Zandbak ......................................................................................................................................................... 19

7.8

Zonnesteek................................................................................................................................................... 19

7.9

Zwembad....................................................................................................................................................... 19

7.10

Kans op omverlopen van jonger kind door ouder kind........................................................... 19

7.11

Rennen of hardlopen ............................................................................................................................ 200

7.12

Risico’s halen en brengen kinderen door ouders .................................................................. 200

7.13

Buitenverlichting ..................................................................................................................................... 200

7.14

Skelters en fietsen staan apart gestald ....................................................................................... 200

7.15

Fietsenrekken .......................................................................................................................................... 200

7.16

Kleine voorwerpen / zwerfafval op buitenterreinen ............................................................... 200

8.

Chemische stoffen, lijmen e.d .................................................................................................................... 200

9.

Gezondheid en ziekte ..................................................................................................................................... 211
9.1

Zieke kinderen ......................................................................................................................................... 211

9.2

Ziektekiemen ............................................................................................................................................ 211
Crème................................................................................................................................................. 211

9.2.1
9.3

Handhygiëne / Handen wassen ...................................................................................................... 211

9.3.1

Groepsleidster ................................................................................................................................ 211
5

Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

9.3.2

Kinderen ............................................................................................................................................ 211

9.4

Snotterbellen ...................................................................................................................................... 21

9.5

Spuugdoekje / slab ...................................................................................................................... 211

9.6

Zieke leidsters ................................................................................................................................ 211

Medicijnen / wondverzorging .................................................................................................................. 222

10.

10.1.1

Medicijnenformulier....................................................................................................................... 222

10.1.2

Injecties of zuurstof ....................................................................................................................... 222

10.1.3

Zetpillen .............................................................................................................................................. 222

10.1.4

Plaats medicijnen........................................................................................................................... 222

10.2

Houdbaarheidsdata medicijnen ...................................................................................................... 222

10.3

Koortsthermometer ............................................................................................................................... 222

10.4

Ondeskundige behandeling .............................................................................................................. 222

10.5

Contact met ziektekiemen ................................................................................................................. 222

10.5.1

Wondvocht/ pus .............................................................................................................................. 222

10.5.2

Contact met bloed ......................................................................................................................... 222

10.5.3

Aanhoesten ander kind ............................................................................................................... 222

10.5.4

Aanhoesten groepsleiding ......................................................................................................... 233

10.6

Besmettelijke ziektes ............................................................................................................................ 233

10.7

Vergiften ..................................................................................................................................................... 233
Hygiëne ............................................................................................................................................................. 244

11.
11.1

Toilet, urine, ontlasting ........................................................................................................................ 244

11.1.1

Handen wassen .............................................................................................................................. 244

11.1.2

Grote closetpot ................................................................................................................................ 244

11.1.3

Speelgoed mee naar toilet ....................................................................................................... 244

11.1.4

Verontreinigde verschoontafel ................................................................................................ 244
6

Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

11.1.5

Vuile luier ........................................................................................................................................... 244

11.2

Schoonmaakschema............................................................................................................................ 244

11.3

Tandenborstel .......................................................................................................................................... 244

12. Voeding .................................................................................................................................................................... 255
12.1

Bedorven voedsel .................................................................................................................................. 255

12.2

Niet goed gekoelde voeding ............................................................................................................. 255

12.3

Flesvoeding ............................................................................................................................................... 255

12.4

Verkeerde speen .................................................................................................................................... 255

12.5

Drinkbeker ................................................................................................................................................. 255
Spelen ................................................................................................................................................................ 255

13.
13.1

Speelgoed.................................................................................................................................................. 255

13.1.1

Aanschaf speelgoed ..................................................................................................................... 255

13.1.2

Speelgoed schoonmaken .......................................................................................................... 255

13.1.3

Aanwezige speelgoed ................................................................................................................. 266

13.1.4

Speelgoed opruimen .................................................................................................................... 266

13.2

Verkleedkleren......................................................................................................................................... 266

14. Hygiëne ............................................................................................................................................................... 266
14.1

De was ......................................................................................................................................................... 266

14.1.1

Wasmand ........................................................................................................................................... 266

14.1.2

Wassen op temperatuur ............................................................................................................. 266

14.2

De afwas..................................................................................................................................................... 266

14.3

Fopspenen en flessen ......................................................................................................................... 266

14.3.1

Controle spenen ............................................................................................................................. 266

14.3.2.1 Babygroep ......................................................................................................................................... 266
14.3.2.2 Peutergroep ...................................................................................................................................... 277
7
Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

Flessen................................................................................................................................................ 277

14.3.3
15.

Kapstokken ......................................................................................................................................................... 27

16.

Legionella ............................................................................................................................................................ 27

17.

Veiligheid. ............................................................................................................................................................ 28

17.1

Calamiteitenplan ........................................................................................................................................ 28

17.1.1

Babygroep bovenverdieping ....................................................................................................... 28

17.1.2

Blusapparatuur ................................................................................................................................... 28

17.2

EHBO of BHV ............................................................................................................................................. 28

17.3

Deuren ............................................................................................................................................................ 28

17.3.1

Buitendeur ............................................................................................................................................ 28

17.3.2

Deurstrips ............................................................................................................................................. 28

17.3.3

Nooduitgangen ................................................................................................................................... 28

17.3.4

Veiligheidsglas ................................................................................................................................... 29

17.3.5

Deurmat ................................................................................................................................................. 29

17.3.6

Gordijn geleider ................................................................................................................................. 29

17.4

Ramen ............................................................................................................................................................ 29

17.4.1

Lage ramen .......................................................................................................................................... 29

17.4.2

Uitzwaairaam ...................................................................................................................................... 29

17.5

Wandcontactdozen .................................................................................................................................. 29

17.6

Messenbeleid .............................................................................................................................................. 29

17.7

Veiligheid- en vluchtwegsignalering ................................................................................................ 29

17.8

Brandmateriaal ........................................................................................................................................... 29

17.9

Nooddeuren ................................................................................................................................................. 29

17.10

Nooddeuren vrijhouden ..................................................................................................................... 30

17.11 Achterwacht .................................................................................................................................................... 310
8
Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

Voeding ............................................................................................................................................................. 311

18.

Warme Voeding bereiden .................................................................................................................. 311

18.1

18.1.1

Warenwet ........................................................................................................................................... 311

18.1.2

Baby- en dreumesgroep............................................................................................................. 311

18.2

Bereiden aan tafel.................................................................................................................................. 311

18.3

Opwarmen ................................................................................................................................................. 311

18.4

Flesvoeding ............................................................................................................................................... 311

18.5

Warme dranken ...................................................................................................................................... 311
Uistapje.............................................................................................................................................................. 322

19.
19.1

Uitstapjes.................................................................................................................................................... 322

19.2

Buiten terreinen K D V Hummelstee ............................................................................................ 322
Medewerkers .................................................................................................................................................. 322

20.
20.1

Tassen van de medewerksters ....................................................................................................... 322

20.2

Huishoudelijk reglement ..................................................................................................................... 322

20.3.

Tillen ........................................................................................................................................................ 322

Huisregels Hummelstee (verkorte versie)........................................................................................ 333

21.
21.1

Algemeen ................................................................................................................................................... 333

21.1.1

Aanmelden ........................................................................................................................................ 333

21.1.2

Parkeren ............................................................................................................................................. 333

21.1.3

Tijdstip halen en brengen .......................................................................................................... 333

21.1.4

Schoonmaak .................................................................................................................................... 333

21.1.5

Uitzwaaien ......................................................................................................................................... 333

21.1.6

Ringen of kettingen ....................................................................................................................... 333

21.1.7

Namen in kleding ........................................................................................................................... 333

21.1.8

Zonnebrandcrème........................................................................................................................ 333
9

Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

21.1.9
21.2

Brandende materialen ................................................................................................................. 333

Leefruimte .................................................................................................................................................. 344

21.2.1

Speelgoed ......................................................................................................................................... 344

21.2.2

Vaste opbergplekken ................................................................................................................... 344

21.2.3

Speelgoed pakken......................................................................................................................... 344

21.2.4

Speelgoed gooien.......................................................................................................................... 344

21.2.5

Radio .................................................................................................................................................... 344

21.2.6

Hekjes sluiten. ................................................................................................................................. 344

21.2.7

Buitenspelen..................................................................................................................................... 344

21.2.8

Rennen of hardlopen ................................................................................................................... 344

21.2.9

Niet weglopen bij aankleedkussen........................................................................................ 344

21.2.10 Afspraken over materiaal gebruik .......................................................................................... 344
21.2.11 Handen wassen ............................................................................................344

10
Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

1.

INLEIDING.

In ons kinderdagverblijf hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Het kinderdagverblijf wordt
hierop ook jaarlijks gecontroleerd door GGD en brandweer.
Onze vergunning van de gemeente wordt pas verlengd, als de GGD en de brandweer ons pand en
onze werkwijze op gebied van veiligheid en hygiëne hebben goedgekeurd.
Natuurlijk wordt de veiligheid en hygiëne niet alleen bijgehouden omdat we gecontroleerd worden. Wij
vinden dit ook erg belangrijk naar de kinderen en ouders toe.

2.

BELEID

Onze visie op de kinderopvang is beschreven in het Pedagogisch beleidsplan.
In dit protocol is beschreven hoe wij met de veiligheid, hygiëne en brandsituaties omgaan.
Daarnaast hebben wij ook nog een protocol voor wiegendood, vierogenbeleid, kindermishandeling en
medicijngebruik.
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3.

AFVAL

3.1

In aanraking met afval

De afvalbak op de babygroep staat in een aparte ruimte en is niet toegankelijk voor kinderen.
Op de peutergroep staat hij op de groep, kinderen wordt geleerd niet aan de prullenbak te komen.

3.2

Over het hoofd trekken van o.a. plastic zakken of andere
voorwerpen

Leidsters zijn alert op mogelijk gevaar van over het hoofd trekken van o.a. plastic zakken en andere
voorwerpen.
Plastic zakken worden bewaard buiten het bereik van kinderen in een afgesloten ruimte.

4.

ALLERGIE / HUISSTOFMIJT

4.1

Allergie

Kinderen kunnen in aanraking komen met stuifmeel van gras, onkruid of bomen, doordat wij
regelmatig met de kinderen naar buiten gaan.

4.2

Huisstofmijt, stuifmeel

Alle textiel wordt wekelijks gewassen op 60 graden, om contact met huisstofmijt en andere allergenen
zoveel mogelijk te voorkomen.

5.

BINNEN

5.1

Bedjes of boxen

5.1.1

Hangende voorwerpen boven boxen of bedjes

Hangende voorwerpen boven box of bedjes hangen buiten het bereik van de kinderen

5.2

Commode / Verschoon- / aankleedkussen

5.2.1.

Commode

De commodes zijn voorzien van verhoogde achterwanden, om te voorkomen dat kinderen van de
commode af kunnen rollen.
Ook de aankleedkussens zijn voorzien van opstaande randen.
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5.2.2.

Weglopen bij commode door leidsters

Als er een kind op de commode ligt, dient de leidster er altijd bij te blijven en contact te houden met
het kind. Alle benodigdheden liggen binnen handbereik.

5.2.3.

Gebruik en opbergen trapje commode

Kinderen mogen alleen onder begeleiding gebruik maken van het commodetrapje, na gebruik wordt
het trapje in de daarvoor bestemde plaats geschoven.

5.2.4.

Kleren met koordjes

Kinderen hebben in bed geen kleren met koordjes aan en geen spenenkoortjes.

5.3

Huisdieren

5.3.1

Aquarium

Op de peutergroep staat een aquarium, verder zijn er op de groepsruimtes geen huisdieren aanwezig.

5.3.2

Geiten en kippen

Naast het grote buitenspeelterrein hebben we een afgesloten wei met geiten en kippen.

5.4

Ramen

5.4.1

Opening

Ramen kunnen niet verder open dan 10 cm of zijn buiten het bereik van kinderen geplaatst.

5.4.2

Veiligheidsglas

Ramen zijn voorzien van het zgn. veiligheidsglas.

5.4.3

Uitzwaairaam peutergroep

Bij het uitzwaairaam van de peutergroep mogen de kinderen alleen onder begeleiding op de
vensterbank staan om ouders uit te zwaaien.

5.4.4

Koordjes van rolgordijnen e.d.

De koordjes zijn hoog en buiten bereik van kinderen opgeborgen.

5.5

Oneffenheden

5.5.1

Voorkomen van oneffenheden op muren of deuren

Oneffenheden op de muren, zoals uitstekende schroeven of spijkers zijn onder 1,35 m verwijderd,
uitstekende delen zijn tot deze hoogte afgeschermd.
Muren worden jaarlijks gecontroleerd op evt. oneffenheden.
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5.5.2

Oneffenheden op de vloer

Oneffenheden zijn zoveel mogelijk verwijderd.
Alle vloeren zijn verlijmd om oneffenheden zoveel mogelijk te voorkomen.
Speelgoed wordt voor elk tafelmoment opgeruimd.

5.6

Gladde of natte vloeren

Gladde of natte vloeren dienen zoveel mogelijk te voorkomen, bij de ingang ligt een droogloopmat.

5.6.1

Gladde of natte vloeren schoonmaken

Vloeren worden gedweild als kinderen niet in de ruimte aanwezig zijn of aan tafel zitten.
Natte vloeren worden direct gedroogd, tevens moeten de kinderen altijd op schoenen of antislip
sokken lopen.
Om met nat weer gladde vloeren te voorkomen, hebben we bij de ingang een droogloopmat.

5.7

Op- en afstapjes, trappen

5.7.1

Afwijkende kleur op- en afstapjes

Op- en afstapjes hebben duidelijk afwijkende kleuren.

5.7.2

Trappen

De trap naar de slaapzaal voor de peuters is afgesloten met een hekje, het is een gesloten trap met
extra brede treden, omsloten met een balustrade.

5.7.3

Ruimten afgesloten en niet toegankelijk voor kinderen

Ruimten waar kinderen niet mogen komen zijn afgesloten met een sleutel.

5.8

Elektra

5.8.1

Kabels, snoeren

2 x per jaar vindt er controle plaats op de deugdelijkheid en kwaliteit van kabels, snoeren en
wandcontactdozen. Alle wandcontactdozen zijn geaard en voorzien van kinderbeveiliging.

5.8.2

Elektrische apparaten

Elektrische apparaten staan zo opgesteld dat kinderen ze niet om kunnen trekken.

5.9

Stoelen

5.9.1

Banken baby- en peutergroep

De banken op de baby- en peutergroep zitten vast aan de tafels, kinderen kunnen niet omvallen door
afzetten. Peuters klimmen zelf op de banken. De baby’s zitten in een stoeltje op de bank.
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5.9.2

Stoelen babygroep

Op de babygroep hebben we ook triptrapstoelen, voorzien van stoelverkleiners en een kruisband.
Deze staan niet tegen de tafel als er kinderen in zitten, zodat zij zich niet af kunnen zetten.
Kinderen worden hier door de leidster in de stoel gezet, kunnen er niet zelf op klimmen

6.

KLIMAAT

6.1.1

Bedompte ruimte

In iedere ruimte waar de kinderen verblijven is een ventilatiemogelijkheid, deze ruimtes worden
dagelijks geventileerd en regelmatig gelucht.

6.1.2

Vochtige ruimte

In iedere ruimte waar de kinderen verblijven is een ventilatiemogelijkheid, deze ruimtes worden
dagelijks geventileerd en regelmatig gelucht.

6.1.3

Droge ruimte

In iedere ruimte waar de kinderen verblijven is een ventilatiemogelijkheid, deze ruimtes worden
dagelijks geventileerd en regelmatig gelucht.

6.1.4

Koude ruimte

De groepsruimtes worden altijd verwarmd tot minimaal 20 graden, de slaapzalen tot ± 17 graden.
De Cv-ketel wordt jaarlijks onderhouden en bij gebreken direct hersteld.

6.1.5

Warme ruimte

Op warme dagen worden de ruimtes vooral ’s morgens en ’s avonds gelucht en overdag proberen we
ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden.
De slaapzaal van de peuters ligt onder een schuin dak, hierdoor is de kans op te hoge temperaturen
hier groot op warme dagen. Als de temperatuur boven de 27 graden komt, gaat de peuters naar
beneden om te slapen.

6.1.6

Stoffige ruimte

Iedere groep heeft een schoonmaakrooster, waarop vermeldt staat wat er dagelijks, wekelijks en
maandelijks schoongemaakt dient te worden.
Dit zijn aftekenlijsten zodat het voor iedereen inzichtelijk is wat er nog schoon gemaakt moet worden
en wat er al gedaan is.
Natuurlijk moeten de leidsters daarnaast ook kijken naar de huidige situatie. Als iets vies is, moet dit
direct schoon gemaakt worden.
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6.2

Schoonmaak

6.2.1

Schoonmaakmiddelen

De schoonmaakmiddelen worden na gebruik, op hoogte weggezet.

6.2.2

Schoonmaaktijdstip

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk schoonmaakwerkzaamheden te verrichten als de kinderen niet
aanwezig zijn.

6.2.3

Vaatdoek

Vaatdoeken worden meerdere keren per dag verschoond en liggen altijd buiten bereik van de
kinderen.

6.3

Radiatoren

De radiatoren zijn afgeschermd met een radiatorombouw, de buizen zijn tot 1,20 meter voorzien van
isolatiemateriaal.

6.4

Slaapruimten

6.4.1

Babygroep

Op de babygroep hebben wij goedgekeurde stapelledikanten, de baby’s hebben zoveel mogelijk eigen
bedjes en slaapzakjes, met het oog op hygiëne.

6.4.2

Wiegendood

We nemen alle bekende voorzorgsmaatregelen om wiegendood te voorkomen, zie protocol
wiegendood.

6.4.3

Peutergroep

De peuters slapen, zonder dekentje, in een slaapzak in goedgekeurde ledikanten, zoveel mogelijk in
eigen bedje en slaapzak.
De peuters gaan per 2 naar boven en beneden, altijd onder begeleiding van een leidster. Als er
peuters in bed liggen, zit er altijd een leidster op de slaapzaal.

6.5

Beddengoed

Het beddengoed en de slaapzakken worden wekelijks gewassen, of zodra ze vies zijn.
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6.6

Temperatuur

6.6.1.

Ruimte temperatuur

Als referentie waarde van de temperatuur is gehanteerd: in de groepsruimte dient de temperatuur in
de winter tussen de 20 en 23ºC te zijn en in de zomer tussen de 20 en 27ºC.
In de slaapruimte dient de temperatuur in de winter tussen de 17 en 20ºC te zijn en in de zomer
tussen de 20 en 25ºC.

6.6.2.

Temperatuur slaapzaal peuters

Omdat de slaapzaal van de peuters onder een schuin dak ligt, is er de kans dat het daar te warm
wordt het grootst. Daarom hebben we boven een thermometer hangen.
Als de temperatuur boven de hierboven genoemde waarden uitkomt, gaat de peuters naar beneden
om te slapen.

6.6.3.

Leiding isolatie

Alle leidingen zijn geïsoleerd tot 120 cm hoogte.

6.7

Ventilatie

De peutergroep is voorzien van mechanische ventilatie voor het ventileren van de groepsruimte, er
zijn hier verder geen openslaande ramen aanwezig.
Op de andere groepen is er ventilatie mogelijkheden doormiddel van openslaande ramen.

6.8

Kasten

Alle kasten zijn afgesloten en verankerd in de muur of op de vloer.

6.9

Stellingen

Alle stellingen zijn in de muur verankerd.

6.10

Kantoor

Het kantoor is afgesloten en alleen toegankelijk met een sleutel.
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7.

BUITEN

7.1

Buitenspeelplaatsen

Onze buitenspeelplaatsen zijn omringd met goedgekeurd hekwerk.
Hierbij is rekening gehouden met de afstand tussen de spijlen, zodat de kinderen er niet tussendoor
kunnen klimmen en ook op de hoogte, zodat kinderen er niet overheen kunnen klimmen.
De hekken zijn voorzien van sloten, het hek gaat altijd op slot als we buiten zijn, waarbij we de sleutel
aan de buitenzijde van het hek laten, zodat de kinderen niet zelf het hek open kunnen maken.

7.1.1

Kleine speelplaats

Aangrenzend aan het verblijf ligt onze kleine buitenspeelplaats.

7.1.2

Grote speelplaats

Het grote speelterrein is niet aansluitend aan het kinderdagverblijf, hiervoor moet de doodlopende weg
voor het kinderdagverblijf overgestoken worden.
Hiervoor hebben we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen, zo hebben we een zebrapad aan
laten leggen. Daarnaast zijn er regels opgesteld om de oversteek zo veilig mogelijk te maken.
De kinderen lopen altijd twee aan twee, met een leidster voorop en een achteraan.
We leren de kinderen te stoppen bij het zebrapad en goed uit te kijken.
Vervolgens gaat er een leidster op de weg staan en loopt de andere leidster met de kinderen over.

7.1.3

Speeltoestellen

De speeltoestellen zijn allemaal goedgekeurde toestellen, deze worden jaarlijks gecontroleerd.

7.2

Buiten spelen

7.2.1

Baby’s

Baby’s jonger dan 6 maand komen helemaal niet in de zon.

7.2.2

Extreem felle zon

Bij extreem felle zon, wordt er tussen 12.00 uur en 15.00 uur niet buiten gespeeld.

7.2.3

Warm weer

Bij warm weer krijgen kinderen meer drinken aangeboden dan normaal.

7.2.4

Zonnebrandcrème

Alle kinderen worden, een half uur voor we naar buiten gaan, ingesmeerd met eigen
zonnebrandcrème. Dit wordt elke 2 uur herhaald.
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7.2.5

Zonnehoedje

Ouders wordt verzocht een zonnehoedje of petje mee te geven.

7.3

Contact met dieren

Naast het grote speelterrein hebben we een wei met geiten en kippen, deze zitten in een aparte
ruimte. Kinderen kunnen de dieren wel zien, maar aaien kunnen ze niet.

7.4

Steken door teken/wespen

Als we in het bos gewandeld hebben, worden de kinderen gecontroleerd op teken.
Om de kans op wespensteken zo klein mogelijk te houden, maken we de handen en gezichten van de
kinderen na het eten en drinken schoon. Ook worden zoete dingen als ranja na gebruik meteen weer
binnen opgeruimd.

7.5

Onderkoelen / uitdrogen

7.5.1

Onderkoeld

Als we naar buiten gaan worden de kinderen met koud weer goed warm aangekleed.
Bij temperaturen onder het vriespunt, blijven de kinderen maximaal een half uur buiten.

7.5.2

Uitdrogen

Bij warm weer krijgen de kinderen vaker drinken.

7.6

Verbranden door de zon

Kinderen lopen altijd gekleed buiten, de onbedekte lichaamsdelen worden elke 2 uur ingesmeerd.
Bij hoge zonsterkte blijven we tussen 12 en 15 uur binnen.

7.7

Zandbak

De zandbakken zijn allemaal afgedekt, dit om te voorkomen dat er zwerfvuil in komt of dat katten erin
poepen. Voor gebruik wordt er op zwerfvuil gecontroleerd.

7.8

Zonnesteek

Bij hoge zonsterkte blijven we tussen 12 en 15 uur binnen. Ouders wordt verzocht een zonnehoedje of
petje mee te geven voor het kind.

7.9

Zwembad

Op Hummelstee zijn geen (opblaas)zwembad(en) aanwezig.

7.10

Kans op omverlopen van jonger kind door ouder kind

Buitenspeelterrein is ingedeeld op leeftijd en leidsters zijn alert op het mogelijk omverlopen door ouder
kind.
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7.11

Rennen of hardlopen

Rennen bij de speeltoestellen of op stenen is niet toegestaan.
Er bestaat een kans dat kinderen vallen of botsen op de aanwezige speeltoestellen.

7.12

Risico’s halen en brengen kinderen door ouders

Ouders worden gewezen op gevaren in het verkeer bij brengen en halen van kinderen bij de
Hummelstee.
Dit onderwerp wordt jaarlijks met de ouders besproken.

7.13

Buitenverlichting

Aan de gevel is verlichting aangebracht, zodat ingang goed verlicht is .

7.14

Skelters en fietsen staan apart gestald

De aanwezige skelters en fietsen staan uit het looppad of binnen gestald.

7.15

Fietsenrekken

Er zijn geen fietsenrekken aanwezig.

7.16

Kleine voorwerpen / zwerfafval op buitenterreinen

Voordat de kinderen naar buiten gaan wordt het buitenterrein gecontroleerd op de aanwezigheid van
zwerfafval en kleine voorwerpen.

8.

CHEMISCHE STOFFEN, LIJMEN E.D.

Er zijn geen chemische stoffen aanwezig in het kinderdagverblijf.
Een kleine hoeveelheid verf en lijm zijn aanwezig, de aanwezige verf en lijm is op waterbasis.
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9.

GEZONDHEID EN ZIEKTE

Naast dit hoofdstuk over gezondheid en ziekte is er ook een ziekte protocol, waarin alles uitgebreider
beschreven staat.

9.1

Zieke kinderen

Een kind is ziek als:




De lichaamstemperatuur boven de 39˚ C is;
Als hij 1 op 1 aandacht van de leidster nodig heeft;
Hij een besmettelijke ziekte heeft, zie protocol Ziekte.

Kinderen die ziek zijn kunnen niet naar Hummelstee, i.v.m. besmettingsgevaar.
Dit is geregeld in de Wet Infectieziekten (1999). Wordt het kind ziek, terwijl hij op Hummelstee is,
worden ouders/ verzorgers hierover ingelicht en dienen het kind binnen een uur op te halen.

9.2

Ziektekiemen

9.2.1

Crème

Ieder kind heeft zijn eigen billenzalf mee, dit wordt opgebracht met een doekje.

9.3

Handhygiëne / Handen wassen

9.3.1

Groepsleidster

Leidsters wassen hun handen voordat ze voedsel bereiden, na iedere verschoning, na elk toilet
bezoek en als we van buiten naar binnen gaan.

9.3.2

Kinderen

Kinderen wassen hun handen voordat ze gaan eten, na elk toilet bezoek en als we van buiten naar
binnen gaan.

9.4

Snotterbellen

Snotterbellen worden regelmatig weggehaald met een wc-papiertje of snoetenpoetser, dit om contact
met ziektekiemen zoveel mogelijk te voorkomen.

9.5

Spuugdoekje / slab

Kinderen krijgen bij elke maaltijd een schone slabber.

9.6

Zieke leidsters

Leidsters die ziek zijn worden zo snel mogelijk vervangen, bij verkoudheid e.d. dienen de leidsters
extra alert te zijn op hun persoonlijke hygiëne.
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10.

MEDICIJNEN / WONDVERZORGING

10.1.1

Medicijnenformulier

Heeft een kind medicijnen nodig tijdens het verblijf op Hummelstee, dienen de ouders vooraf het
medicijnformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

10.1.2

Injecties of zuurstof

De leidsters mogen geen injecties of zuurstof toedienen.

10.1.3

Zetpillen

Zetpillen worden in principe alleen gegeven voor pijnbestrijding, hiervoor dient een medicijnformulier
ingevuld te worden door de ouders.
Als een kind koorts heeft, mag de leidster met toestemming van de ouders een zetpil geven.
Het beleid van KDV Hummelstee is dat het kind wel binnen een uur opgehaald dient te worden door
de ouders.

10.1.4

Plaats medicijnen

De aanwezige medicijnen dienen altijd hoog opgeborgen te worden.

10.2

Houdbaarheidsdata medicijnen

Ouders dienen bij medicijngebruik altijd een medicijnformulier in te vullen, hierop wordt ook de
houdbaarheidsdatum ingevuld. Leidsters letten hier voor het toedienen ook nog extra op.

10.3

Koortsthermometer

Koortsthermometer wordt na gebruik gereinigd met water en zeep, daarna ontsmet met alcohol.

10.4

Ondeskundige behandeling

Wij werken met een medicijnformulier, waarop ouders de dosering en het tijdstip moeten invullen.

10.5

Contact met ziektekiemen

10.5.1

Wondvocht/ pus

Wondjes, blaasjes en looporen dienen altijd afgedekt te zijn.

10.5.2

Contact met bloed

Bij contact met bloed worden handschoenen gedragen en het oppervlak gereinigd.

10.5.3

Aanhoesten ander kind

Kinderen wordt geleerd om de hand voor de mond te doen als ze moeten hoesten of niezen, daarna
de handen te wassen.
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10.5.4

Aanhoesten groepsleiding

Leidsters dienen de hand voor de mond te houden als ze niezen of hoesten, daarna worden de
handen gewassen.

10.6

Besmettelijke ziektes

Leidsters en kinderen met besmettelijke ziektes zoals waterpokken, rode hond, e.d. dienen thuis te
blijven, tot het besmettingsgevaar over is, zie protocol Ziekte. Als er een besmettelijke ziekte is
geconstateerd, wordt de uitleg hiervan op de deur gehangen om ouders te informeren.

10.7

Vergiften

Inslikken van muizengif en andere vergiften door kinderen.
Bij K D V Hummelstee is het niet toegestaan muizenvergif of andere vergiften mee te nemen of te
plaatsen.
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11.

HYGIËNE

11.1

Toilet, urine, ontlasting

11.1.1

Handen wassen

Na ieder toilet bezoek worden de handen gewassen, handen worden na het wassen gedroogd met
papieren handdoekjes. De leidsters wassen hun handen ook na iedere verschoning.

11.1.2

Grote closetpot

Voor de kinderen die (bijna) zindelijk zijn, hebben we een kindertoilet.
Er is ook een groot toilet, voorzien van zitting verkleiner.

11.1.3

Speelgoed mee naar toilet

Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar het toilet, pas na het handen wassen spelen ze
weer verder.

11.1.4

Verontreinigde verschoontafel

Het aankleedkussen wordt na iedere verschoning gereinigd.

11.1.5

Vuile luier

Luiers worden direct in de daarvoor bestemde luieremmer opgeborgen.
Deze zijn voorzien van een kind veilige sluiting.

11.2

Schoonmaakschema

Iedere groep heeft een schoonmaakschema, waarop vermeldt staat wat er dagelijks, wekelijks en
maandelijks schoongemaakt dient te worden.
Dit zijn aftekenlijsten zodat het voor iedereen inzichtelijk is wat er nog schoon gemaakt moet worden
en wat er al gedaan is.
Natuurlijk moeten de leidsters daarnaast ook kijken naar de huidige situatie.
Als iets vies is, moet dit direct schoon gemaakt worden.

11.3

Tandenborstel

Er worden geen tanden gepoetst op het kinderdagverblijf.
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12.

VOEDING

12.1

Bedorven voedsel

Onze boodschappen worden wekelijks besteld en geleverd.
Eigen bereide voedingsmiddelen zijn niet toegestaan.
Als kinderen eten van huis meenemen, dient dit in de niet geopende originele verpakking te zitten.
De houdbaarheid van het voedsel wordt voor gebruik gecontroleerd.

12.2

Niet goed gekoelde voeding

Voeding die gekoeld dient te staan, zoals borstvoeding, wordt bij binnenkomst direct in de koelkast
geplaatst en pas bij bereiding uit de koeling gehaald.

12.3

Flesvoeding

De flesvoeding wordt op de groep klaar gemaakt.
Ouders nemen de poeder in afgemeten porties mee en op de groep wordt dit vermengd met gekookt
water, vlak voordat de fles gegeven moet worden.
De voedingen worden één maal opgewarmd in de magnetron en de borstvoeding, eenmalig, in de
flessenwarmer.

12.4

Verkeerde speen

Baby’s nemen ieder hun eigen flesjes, met speen mee.
Deze dient voorzien te zijn van de naam van het betreffende kind.

12.5

Drinkbeker

Kinderen hebben allemaal een eigen tuitbeker, voorzien van naam.

13.

SPELEN

13.1

Speelgoed

13.1.1

Aanschaf speelgoed

Bij de aanschaf van het speelgoed wordt gelet op de veiligheid, duurzaamheid en of het past bij de
ontwikkelingsfase van de doelgroep.

13.1.2

Speelgoed schoonmaken

Speelgoed wordt volgens het schoonmaakrooster schoongemaakt.
Tijdens het schoonmaken wordt het speelgoed ook gecontroleerd op eventuele gebreken.
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13.1.3

Aanwezige speelgoed

Het aanwezige speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken.
Dit doen wij op het moment dat het speelgoed schoongemaakt wordt, daarnaast wordt er bij
tussentijds signaleren van gebreken ook het speelgoed apart gelegd voor reparatie of weggegooid.

13.1.4

Speelgoed opruimen

Voor elk tafelmoment wordt het speelgoed opgeruimd.

13.2

Verkleedkleren

Verkleedkleren en knuffels worden wekelijks op 60 graden gewassen.

14.

HYGIËNE.

14.1

De was

14.1.1

Wasmand

Op iedere groep is een wasmand geplaatst, die minimaal 1 keer per dag geleegd wordt.
Aan het einde van iedere dag wordt de was van die dag gewassen.
Daarnaast worden tussendoor nog extra wassen gedraaid, voor knuffels, beddengoed, box kleden,
e.d.

14.1.2

Wassen op temperatuur

Alle was wordt op 60˚ C gewassen en daarna in de droger gedroogd.

14.2

De afwas

Na elk tafelmoment, wordt de afwas, per groep af gewassen.

14.3

Fopspenen en flessen

14.3.1

Controle spenen

De aanwezige spenen worden voor gebruik gecontroleerd op gebreken en omgespoeld.

14.3.2.1

Babygroep

Op de babygroep mogen de kinderen, naar behoefte, hun fopspeen.
We proberen de fopspeen zoveel mogelijk alleen in bed en in de box te geven.
Hierdoor is de kans dat de fopspeen op de grond valt of een ander kind de fopspeen pakt, beperkt.
Mocht de fopspeen toch op de grond vallen, wordt deze eerst afgespoeld, voordat hij weer
teruggegeven wordt aan het kind.
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14.3.2.2

Peutergroep

Op de peutergroep, mag de fopspeen alleen mee naar bed, tenzij er een andere, dringende reden is
om de fopspeen in te hebben is.
Als een kind erg overstuur is, door bijvoorbeeld een moeilijk afscheid. Het kind mag niet met de
fopspeen in over de groep lopen, moet dan bij de leidster op schoot of aan tafel zitten.

14.3.3

Flessen

De flessen worden, met dop, bewaard op het aanrecht, voorzien van de naam.
De flessen met borstvoeding worden, voorzien van naam, in de koelkast geplaatst.

15.

KAPSTOKKEN

Ter voorkoming van hoofdluis, heeft ieder kind, op de peutergroep, een eigen luizenzak, om de jas in
op te bergen.
Op de babygroep blijft de jas in de Maxi-Cosi of gaat in de tas.

16.

LEGIONELLA

Om verspreiding van de legionellabacterie te voorkomen, wordt de brandslang niet voor andere
doeleinden gebruikt.
De boilers zijn volgens de wettelijke temperatuur normen afgesteld en worden jaarlijks gecontroleerd.

27
Protocol Brand, Veiligheid en Hygiëne Hummelstee
Versie 2013/2014

17.

VEILIGHEID.

17.1

Calamiteitenplan

Op Hummelstee is een calamiteitenplan, hierin staat beschreven hoe er gehandeld moet worden in de
meest voorkomende noodsituaties.
Jaarlijks wordt er een brandoefening gedaan, om goed voorbereid te zijn, bij eventuele calamiteiten.
Het aanwezige calamiteitenplan dient jaarlijks gecontroleerd en aangepast te worden.
Dit voorkomt onnodige handelingen of beslissingen bij calamiteiten.

17.1.1

Slaapzaal bovenverdieping

De slaapzaal is op de bovenverdieping gelegen, is een extra risico bij calamiteiten.
Met de brandweer zijn daarom duidelijke afspraken gemaakt, zo komen zij altijd met extra mankracht,
zodra er een melding binnenkomt van Hummelstee.

17.1.2

Blusapparatuur

De blusapparatuur en rookmelders worden jaarlijks gecontroleerd door een daartoe bevoegde
instantie.

17.2

EHBO of BHV

Op beide verdiepingen is een EHBO-doos aanwezig, die jaarlijks gecontroleerd wordt door een
BHV’er.
Daarnaast is er op de peutergroep een gif wijzer, de gif wijzer hangt boven de commode.
Er is altijd minimaal één BHV-er aanwezig of oproepbaar binnen 5 minuten.

17.3

Deuren

17.3.1

Buitendeur

De buitendeur is voorzien van een traphekje, zodat de kinderen niet onopgemerkt het pand kunnen
verlaten.
Ouders worden er ook gewezen dat ze altijd het hekje achter hen weer moeten sluiten.

17.3.2

Deurstrips

Alle deuren zijn voorzien van kunststof strips, zodat de kinderen niet met hun vingers tussen de deur
kunnen komen.

17.3.3

Nooduitgangen

De andere deuren, zoals de nooduitgangen, zijn voorzien van draaiknoppen, die de kinderen niet
zelfstandig kunnen openen.
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17.3.4

Veiligheidsglas

De deuren die voorzien zijn van glas, hebben allemaal veiligheidsglas.

17.3.5

Deurmat

Deurmat is van zwaar materiaal wat het verschuiven tegengaat

17.3.6

Gordijn geleider

Het gordijn op de nooddeur is voorzien van geleiders

17.4

Ramen

17.4.1

Lage ramen

Alle lage ramen zijn voorzien van veiligheidsglas, met uitzondering van het grote raam op de
peutergroep. Hiervoor zijn extra huisregels opgesteld.

17.4.2

Uitzwaairaam

Kinderen mogen alleen met een leidster de ouders uitzwaaien bij het raam, verder mogen de kinderen
niet op de vensterbank staan.
Er ligt een grote mat voor, zodat de kinderen niet bij het raam kunnen komen met fietsjes e.d.

17.5

Wandcontactdozen

De wandcontactdozen zijn geaard en voorzien van kindersluitingen.

17.6

Messenbeleid

Messen mogen nooit onbeheerd op tafel liggen.
Als we van tafel gaan, nemen we het mes mee en deze wordt op een plek gelegd, waar de kinderen
niet bij kunnen.

17.7

Veiligheid- en vluchtwegsignalering

De panden en de ruimten van KDV Hummelstee zijn voorzien van de vereiste symbolen.
Tijdens de halfjaarlijkse controle wordt dit meegenomen.

17.8

Brandmateriaal

Lege dozen en verpakkingsmateriaal worden opgeslagen in de wasruimte en een keer per week in de
papiercontainer gedaan.

17.9

Nooddeuren

Nooddeuren draaien conform voorschrift naar buiten open.
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17.10

Nooddeuren vrijhouden

Het speelgoed wordt meerdere keren per dag opgeruimd en er zijn geen grote objecten geplaatst in
de loopgang naar de nooddeuren.

17.11

Achterwacht

Aan het begin en het einde van de dag, staan de leidsters vaak alleen op de groep. Hiervoor hebben
we een achterwacht. In het geval van calamiteiten, wordt deze opgeroepen en dient binnen 5 minuten
aanwezig te zijn.
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18.

VOEDING

18.1

Warme Voeding bereiden

18.1.1

Warenwet

Wij bereiden op het kinderdagverblijf ook (warme) maaltijden, hierbij houden wij ons aan de wettelijke
hygiëneregels, opgenomen in de Warenwet.

18.1.2

Warme maaltijd

Op de babygroep worden warme maaltijden gegeven.
Dit is enkel uit potjes, wij geven geen zelf bereid voedsel.

18.2

Bereiden aan tafel

Het voedsel wordt aan tafel bereidt, dit i.v.m. dat de keukenkraan ook gebruikt wordt om handen te
wassen, wij hebben geen aparte kraan bij de commode.

18.3

Opwarmen

Producten worden eenmalig opgewarmd in de magnetron of flessenwarmer, er is geen fornuis of
gasverwarming aanwezig.
Etenswaren worden vlak voor consumptie voorbereid en producten uit de koelkast worden direct na
gebruik weer teruggeplaatst in de koelkast.

18.4

Flesvoeding

De flesvoeding wordt door ouders meegenomen in afgemeten porties in een poedercontainer. Wij
vullen dit zelf aan met de juiste hoeveelheid gekookt water. De borstvoeding wordt bij binnen komst
direct in de koelkast geplaatst.

18.5

Warme dranken

Koffie, thee en soep wordt genuttigd bij het aanrecht of aan tafel.
Daarbij worden de warme dranken niet op de rand van de tafel of het aanrecht geplaatst, zodat
kinderen er niet bij kunnen.
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19.

UITSTAPJE

19.1

Uitstapjes

Jaarlijks is er een uitstapje met de peutergroep.
De kinderen worden vervoerd in busjes en auto’s voor ieder kind is er een goedgekeurde kinderstoel
of stoelverhoger aanwezig.
Bij deze uitstapjes gaat er altijd een BHV-er mee, met een EHBO- koffer.

19.2

Buiten de terreinen Hummelstee

Kinderen lopen buiten de terreinen Hummelstee onder begeleiding.
De kinderen worden geleerd om bij het naar buiten gaan hand in hand te lopen.
Kinderen lopen buiten onder begeleiding van tenminste twee leidsters.

20. MEDEWERKERS
20.1

Tassen van de medewerksters

De tassen van de leidsters worden buiten bereik van de kinderen opgeborgen. Dit omdat er
kindonvriendelijke materialen in kunnen zitten, als medicijnen e.d.

20.2

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.

20.3.

Tillen

De leidsters zijn geïnstrueerd hoe de kinderen opgetild moeten worden.
Extra punt van aandacht is dat het optillen van kinderen niet gebeurt aan de handen, maar onder de
oksels of onder de billen en de nek.
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21.

HUISREGELS HUMMELSTEE (VERKORTE VERSIE)

21.1

Algemeen

21.1.1

Aanmelden

Het aanmelden van kinderen gaat via het intakegesprek.

21.1.2

Parkeren

De auto niet bij de buren voor de deur parkeren bij halen en brengen.

21.1.3

Tijdstip halen en brengen

Kinderen kunnen op ieder moment van de dag gebracht of gehaald worden.
Kinderen moeten door de ouders/verzorgers opgehaald worden zo niet moet dit tijdig door gegeven
worden.


Bij twijfel wordt altijd contact opgenomen met de ouders.

21.1.4

Schoonmaak

Afspraken over schoonmaken zijn per groep vastgelegd in een schoonmaakrooster.

21.1.5

Uitzwaaien

Ouders uitzwaaien alleen met leidster.

21.1.6

Ringen of kettingen

Kinderen mogen geen ring of ketting dragen.

21.1.7

Namen in kleding

De naam van het kind dient in de jas te staan.

21.1.8

Zonnebrandcrème

Eigen zonnebrandcrème voorzien van naam meenemen.

21.1.9

Brandende materialen

Brandende materialen als sigaretten en kaarsen zijn binnen niet toegestaan.
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21.2

Leefruimte

21.2.1

Speelgoed

Het speelgoed dient voor elk tafelmoment opgeruimd te worden

21.2.2

Vaste opbergplekken

Al het speelgoed heeft een vaste plaats

21.2.3

Speelgoed pakken

Kinderen mogen niet zelfstandig speelgoed uit de kasten pakken.

21.2.4

Speelgoed gooien

Er mag niet met speelgoed gegooid worden.

21.2.5

Radio

Radio is alleen toegestaan, als hij gebruikt wordt voor kinderliedjes.

21.2.6

Hekjes sluiten.

Wordt er een hekje gepasseerd let dan op dat dit hekje goed gesloten wordt

21.2.7

Buitenspelen

Tijdens buitenspelen hek op slot en sleutel aan de buitenkant laten zitten.

21.2.8

Rennen of hardlopen

Niet wild rennen in de ruimte.

21.2.9

Niet weglopen bij aankleedkussen

Afspraak niet bij de kinderen weglopen wanneer zij op het aankleedkussen liggen

21.2.10

Afspraken over materiaal gebruik

Afspraken over gebruik van bepaalde materialen. ( bijv. schoonmaakmiddelen niet binnen handbereik
van kinderen ).

21.2.11

Handen wassen

Handen wassen na bezoek van het toilet, verschoning, na het buitenspelen en voor het eten.
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