INFORMATIEBOEKJE
Bestemd voor ouders en verzorgers.
www.hummeltjeshoek.nl
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Beste ouder/verzorger,
Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn een klein particulier kinderdagverblijf
met een huiselijke sfeer. De groep is verticaal ingedeeld. Dat houdt in dat de leeftijd van de
kinderen in de groep varieert van 6 weken tot 4 jaar. Het maximale aantal kinderen is 12 tot 16
per dag. Onze groepsleidsters hebben een kindgerichte opleiding gevolgd op mbo-niveau.
Op Hummeltjeshoek is altijd een medewerkster aanwezig die in het bezit is van een erkend
BHV- en EHBO-diploma. De leidsters werken daarnaast met het systeem meldcode
kindermishandeling.
In dit boekje vindt u informatie over ons kinderdagverblijf. Zo kunt u zoal lezen over:
• Het dagschema;
• Sluitingsdagen en feestdagen;
• Waar wij voor zorgen en wat u zelf mee moet nemen;
• Huisregels;
• Betalingswijze;
• Oudercommissie;
• Stagiaires;
• Risico-Inventarisatie rapport.
Laat het ons gerust weten als u nog vragen heeft.
Miranda Waslander
(Directrice kinderdagverblijf Hummeltjeshoek)

van Halewijnlaan 144
2274 TS Voorburg
Telefoonnummer: 070 347 2811
e-mail: info@hummeltjeshoek.nl

Landelijk register kinderopvang (LRK): 138069797
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Belangrijk om te weten
Wat dient u zelf mee te nemen:

•

Reservekleding;

•

Knuffel en/of een fopspeen;

•

Sloffen;

•

Vaccinatieformulieren verplicht vanuit de GGD).

Waar zorgt Hummeltjeshoek voor:

•

Babyvoeding en opvolgmelk van Hero;

•

Fruit, eventueel met yoghurt, en fruitpotjes;

•

Melk, bio diksap, thee en water;

•

Avent flessen en spenen;

•

Brood en 3x in de week warm eten tussen de middag. Beleg: zo min mogelijk
zoet.

•

Tussendoortje: rauwkost, soepstengel en gedroogd fruit, zoals rozijntjes;

•

Luiers;

•

Groentehapje;

•

In de middag geven wij de kinderen ook rauwkost, tomaatjes, komkommer,
paprika, worteltjes in de middag, eventueel gecombineerd met een
soepstengel.
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Sluitingsdagen en
feestdagen
Vrijdag

10 april 2020

Goede Vrijdag

Maandag

13 april 2020

Tweede Paasdag

Maandag

27 april 2020

Koningsdag

Dinsdag

5 mei 2020

Bevrijdingsdag

Donderdag

21 mei 2020

Hemelvaart

Vrijdag

22 mei 2020

Dag na Hemelvaart

Maandag

1 juni 2020

Pinksteren

Donderdag

17 september 2020

Dag van de leidster

Maandag

21 december 2020

Kerstvakantie

Vanaf maandag 21 december 2020 tot zondag 3 januari 2021 is kinderdagverblijf
Hummeltjeshoek gesloten in verband met de kerstvakantie.
U bent in het nieuwe jaar weer welkom op maandag 4 januari 2021 vanaf 7.45 uur.
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Halen en brengen
Om 7.45 uur openen we Hummeltjeshoek. U kunt uw kind brengen tot 9.30 uur. Bent
u verhinderd of iets later dan 9.30 uur, dan graag even bellen, zodat we daar
rekening mee kunnen houden.
Wij sluiten af om 18.00 uur. U kunt uw kind(eren) halen vanaf 16.00 tot 18.00 uur. Als
u uw kind(eren) eerder wilt ophalen, dan kunt u dat van tevoren doorgeven aan een
van de leidsters of eventueel naar ons doorbellen.

'Wist u dat' en nieuwsbrief
Wij streven ernaar om u eenmaal per kwartaal een leuke ‘Wist u dat’ te bezorgen.
Daarin staan bijvoorbeeld leuke uitspraken van een kind of u vindt er informatie over
kinderen die ons gaan verlaten.
De nieuwsbrief verschijnt 1x per 2 maanden. Hierin staat informatie rond thema’s,
eventuele aankomende sluitingsdagen en actualiteiten.
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Slaapruimte
Er zijn bij ons twee slaapvertrekken. Een slaapvertrek is voor de baby’s (t/m 1 jaar) en
het andere voor de grotere kinderen. De grotere kinderen slapen op een stretcher.
In de slaapruimte van de grotere kinderen staan ook ledikanten om de overstap naar
een stretcher makkelijker te laten verlopen. Beide ruimtes zijn voorzien van
een camera.

Belangrijk voor ons
Natuurlijk hopen wij dat er zich geen problemen zullen voordoen tijdens het verblijf
van uw kind in ons kinderdagverblijf, maar het is goed om op alles te voorbereid zijn.
Daarom vinden we het handig om in geval van NOOD een extra nummer van
bijvoorbeeld een ander familielid bij de hand te hebben.
Mocht u een dag niet bereikbaar zijn, meld dit dan ook aan ons. Dan worden wij
geen spoorzoekers!
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Liedjes voor het eten
Voordat de kinderen gaan eten op de Hummeltjeshoek zingen wij een liedje met ze.
Dit doen we ook bij het drinken van de melk.
Bij het tussendoortje en het fruit:
Tip Tap Top.
Eet maar lekker op.
Bij het brood:
Smakelijk eten, smakelijk drinken.
Hap hap hap.
Slok slok slok.
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken.
Eet maar op, drink maar op.
Eet smakelijk allemaal.
Bij andere momenten:
Tip tap top
Eet maar lekker op.
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Dagindeling
07.45
07.45 - 09.30
09.15 - 09.30
09.30 - 10.15

10.15 - 11.00
11.00
11.15
11.30 - 12.15
12.15
12.30
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.15
16.30
18.00

Hummeltjeshoek gaat open.
We ontvangen de kinderen. Ze mogen nu vrij spelen of aan tafel een spel naar
keuze doen.
We gaan samen met de kinderen opruimen. Als alles opgeruimd is, gaan de
peuters die zindelijk zijn naar het toilet.
We gaan aan tafel. We drinken in de koude periode thee en anders water. Na het
drinken krijgen de kinderen fruit: banaan, druiven, aardbei, mango, appels of
mandarijnen. Dit verschilt per dag. De baby’s krijgen versgemalen fruit.
De kinderen krijgen nu een activiteit aangeboden, bijvoorbeeld knutselen,
dansen of zelfstandig spelen.
De kinderen met een luier worden verschoond en gaan eventueel op het wc’tje
plassen.
We gaan samen met de kinderen opruimen.
We gaan aan tafel en eten brood. De eerste boterham is met worst of kaas. Drie
keer in de week eten we een warme verse maaltijd.
We gaan melk drinken.
Het is tijd voor de kinderen om te gaan slapen. We lezen de kinderen voor,
bijvoorbeeld een sprookje.
Rustmoment. De meeste kinderen slapen. De kinderen die opblijven, krijgen een
rustige activiteit aangeboden.
De kinderen worden uit bed gehaald, verschoond en mogen zoveel mogelijk
zelfstandig aankleden. De andere kinderen gaan plassen en aan tafel.
We gaan samen met de kinderen rauwkost eten: tomaatjes, komkommer, paprika,
worteltjes, rozijntjes of een soepstengel, met water, thee of bio diksap.
De kinderen mogen vrij spelen. Met mooi weer gaan we heerlijk naar buiten. De
kinderen tot 1 jaar krijgen groente aangeboden.
We sluiten het kinderdagverblijf. Alle kinderen dienen dan te zijn opgehaald.
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Ziekte
Wanneer uw kind ziek is, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wanneer uw kind
een besmettelijke ziekte heeft, dan verzoeken wij u om uw kind thuis te houden. Zieke
kinderen mogen en kunnen niet opgevangen worden in de groep. Dit geeft veel
zorg en gaat ten koste van de andere kinderen. Als uw kind ziek is, vragen wij u in
principe en in overleg of u uw kind kunt ophalen. Uw kind kan niet opgevangen
worden als hij/zij:
•

Koorts heeft, dat is hoger dan 38,5°C.

•

Ontstoken ogen heeft.

•

Buikgriep heeft; overgeven en diarree.

•

Waterpokken heeft en er vocht uit de blaasjes komt. Dit is ook omdat een
kind met waterpokken daar vaak veel last van ervaart.

Tevens willen we u erop wijzen dat wij altijd kijken hoe een kind zich voelt. Soms zijn
kinderen hangerig en hebben geen koorts. In dat geval overleggen wij met u wat er
aan de hand zou kunnen zijn.
Wij mogen de kinderen geen medicijnen toedienen, omdat wij geen uitgebreide
medische kennis hebben. Bij hoge koorts geven wij ook geen paracetamol of
zetpillen. De koorts zou dan worden onderdrukt en daardoor zouden symptomen
van een eventueel onderliggende (ernstige) aandoening niet door ons of een
huisarts herkend worden. Wij dienen wel medicijnen toe (bijvoorbeeld antibiotica of
inhaler) als u het medicijnformulier heeft ingevuld.
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Opzegging
Als u de plaats van uw kind wilt opzeggen of van opvangdag wilt veranderen, dan
hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Een opzegging gaat in per de 1ste of de
16de van de maand. Houd er rekening mee dat het wijzigen van een dag niet altijd
mogelijk is in verband met o.a. de grootte van de groep op een bepaalde dag of
omdat er eventueel al andere kinderen zijn die op de wachtlijst staan voor die dag.
Opzeggingen en wijzigingen dienen altijd schriftelijk doorgegeven te worden. Het is
dus niet voldoende om het alleen mondeling aan te vragen of door te geven.

Minimumaantal opvangdagen
Voor het wenproces van uw kind raden wij aan twee dagen af te nemen.
Wij hebben een beperkt aantal halve-dagopvang mogelijk.
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Oudercommissie
Hummeltjeshoek heeft een actieve oudercommissie. Wij vinden het belangrijk om
van ouders te horen hoe zij de opvang van hun kind ervaren en wat zij mogelijk willen
veranderen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u dit altijd bij ons
aangeven.

Tarieven 2020
Dagopvang:

07.45 – 18.00 uur

€

85,60

Ochtend (= halve dag):

07.45 – 13.00 uur

€

47,04

Middag (= halve dag):

12.45 – 18.00 uur

€

47,04

Hele dagen per uur:

€

8,35

Halve dagen per uur:

€

8,96

Aantal weken per jaar:

52

Aantal uren per week:

2.665
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Uurtarief op jaarbasis

Uurtarief op maandbasis

Opvanguren per jaar

½ dag x 1: € 2.446,08

€

203,84

273

½ dag x 2: € 4.892,16

€

407,68

546

½ dag x 3: € 7.338,24

€

611,52

819

½ dag x 4: € 9.784,32

€

815,36

1.092

½ dag x 5: € 12.230,40

€ 1.019,20

1.365

Bij niet tijdig betalen kan de opvang worden stopgezet.
Uw betalingen dienen vooruit te worden voldaan en wel voor de 1ste van iedere
maand, onder vermelding van naam van het kind en de maand.
T.a.v. KDV Hummeltjeshoek te Voorburg
Girorekeningen: NL28INGB0009394548
Bankrekeningen: NL37INGB0667350624
Elke maand krijgt u een factuur in het postvak van uw kind. Aan het einde van het jaar
krijgt u een jaaropgave. Hierop kunt u zien wat u over het gehele jaar heeft moeten
betalen en wat het aantal aan opvanguren is dat aan uw kind is verleend.
NB: De Jaaropgave wordt maar eenmalig verstrekt. Bewaar hem dus goed!
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Huisregels
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het speelgoed dat van huis wordt meegenomen.
Wij dienen geen paracetamol of zetpillen toe aan uw kind. U dient te allen tijde een
medicijnformulier in te vullen en bij ons in te leveren als uw kind bijvoorbeeld
antibiotica of een inhaler moet gebruiken tijdens het verblijf bij ons.
Kinderen mogen niet met eten of drinken binnenkomen.
Wij hebben geen ruimte om kinderwagens te stallen i.v.m. de brandveiligheid. Wel
kunnen de maxi-cosi’s van de baby’s hier worden achtergelaten.

Stagiaires
Vanaf eind 2015 werken wij met stagiaires. Zij zullen nooit alleen op de groep staan,
maar altijd in gezelschap van een vaste leidster.
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Risico-Inventarisatierapport
Bij een risico-inventarisatie maken wij een veiligheids- en gezondheidsverslag op.
De afspraken in het verslag worden uitgevoerd en steeds verder geperfectioneerd.
Deze risico-inventarisaties en de uitvoering ervan worden jaarlijks door de GGD
gecontroleerd en beproefd. De uitkomst van de jaarlijkse controle wordt vastgelegd
in een Risico-Inventarisatierapport, dat door de ouders ingekeken kan worden.
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