Huisregels Kombino Kinderopvang
Meerzichtlaan 300-302
2716 NR Zoetermeer
Algemeen
Kinderen kunnen via de administratie van Kombino Kinderopvang ingeschreven worden. Deze
administratie is gevestigd aan de Meerzichtlaan 300-302 2716 NR Zoetermeer.
Er zijn parkeerplaatsen aanwezig rondom het Kentalis gebouw waarin Kombino Kinderopvang
gevestigd is.
Zorg dat u of uw noodadres altijd bereikbaar is en dat de gegevens kloppen.
Op de website vindt u informatie over de dagindeling van de groep.
Bijzonderheden over de groep krijgt u van de leiding.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Brengen en halen
I.v.m. de dagindeling en structuur verzoeken wij u uw kind vóór 08.45 uur te brengen. Er
wordt van alle ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers verwacht dat men alert is op het
meelopen van vreemden bij het openen van de deur.
Bij afwezigheid of later brengen, verzoeken wij u dit op tijd door te geven aan de leidsters.
Wij vinden het prettig dat kinderen persoonlijk overgedragen worden aan de leidsters. Dit zorgt
er voor dat er elke dag uitwisseling van informatie mogelijk is. Dit geldt ook bij het ophalen.
Geef door aan de leidsters als een derde het kind op komt halen. Geef een beschrijving van
die persoon. Kinderen worden niet meegegeven als dit niet gemeld is.
De kinderen dienen vóór 18.00 uur opgehaald te worden.
Meld bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het welbevinden van uw kind aan de
leidster. Denk aan zaken zoals ziekte of een speciale gebeurtenis.
Let u er bij het ophalen van uw kind op dat eventuele medicijnen en/of medische hulpmiddelen
weer terug naar huis worden genomen.
Telefonische bereikbaarheid
Tijdens de eetmomenten en wanneer de medewerkers de kinderen op bed leggen, zijn de
groepen telefonisch niet bereikbaar. Dit is van 8.45-9.15 uur, van 11.30-12.30 uur en van
14.45-15.30 uur.
In urgente gevallen of wanneer een ouder/verzorger zelf door een van de medewerkers is
gebeld, kan de ouder/verzorger worden doorverbonden.
Persoonlijke eigendommen en kleding
Geeft u alstublieft geen speelgoed, knuffels of andere persoonlijke eigendommen mee naar
Kombino. De kans op zoekraken is altijd aanwezig en zo kan een hoop verdriet bij het kind
worden bespaard. Eventuele slaapknuffels of andere persoonlijke eigendommen moeten in de
mandjes/ bakjes van het kind worden opgeborgen. Spenen worden op het spenenbord
bewaard. Kombino is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan
persoonlijke eigendommen.
Bij Kombino worden veel activiteiten ondernomen, zoals knutselen en buitenspelen. Kleren
kunnen dan ook vies worden of beschadigen. Let u daarbij alstublieft op bij het aankleden van
uw kind. Kombino is niet aansprakelijk voor vlekken, beschadigingen, etc. op of aan kleding.
Haaraccessoires kunnen verwijderd worden als deze een risico voor het kind zelf of andere
kinderen kunnen vormen.
Wij vragen u nadrukkelijk om uw kind géén sieraden zoals kettinkjes, ringetjes en armbanden
aan te geven. Bij oorbellen is alleen het dragen van de knopjes (die bij aanvang in het oor zijn
geschoten) toegestaan. Deze knopjes zitten namelijk stevig vast. Is een leidster van mening
dat een knopje toch niet goed vast zit dan zal zij ervoor kiezen de oorbellen te verwijderen en
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in het mandje van het kind te doen. Ouder(s)/verzorger(s) die er voor kiezen dat hun kind deze
knopjes draagt, tekenen hiervoor een toestemmingsformulier. Voor beschadiging of verlies
kan Kombino niet aansprakelijk gesteld worden.
Entree
Voor de veiligheid van onze kinderen is op de toegangsdeur een codeslot geplaatst. Zodra uw
kind op Kombino wordt geplaatst, ontvang u de code voor dit slot.
Er mogen geen kinderwagens, buggy’s of maxi-cosi’s voor de deur worden achtergelaten
omdat de in- en uitgang hierdoor versperd kan worden.
Kombino is niet aansprakelijk voor beschadiging of kwijtraken van uw spullen.
Ten behoeve van verspreiding van luizen etc. worden luizenzakken gebruik (U kunt deze
kopen en nadat uw kind 4 jaar is geworden ook op de basisschool gebruiken.)
Jassen en tassen dienen gemerkt te worden en aan de kapstokken in de luizenzakken
opgehangen te worden.
Leefruimte
De kinderen mogen de deur niet zelf open of dicht doen.
Alle speelmateriaal heeft een vaste plek. Kinderen kunnen een aantal spullen zelf pakken en
soms vragen. Dit heeft te maken met de samenstelling van de groep, voor elke
leeftijdscategorie is er speelmateriaal aanwezig.
De kinderen leren zelf en soms met de hulp van de leidster het speelgoed op te ruimen.
De kinderen mogen niet rennen in de leefruimte.
Vanwege de veiligheid mogen de kinderen niet op rijdend materiaal rijden en met harde ballen
gooien in de leefruimte.
Hete thee en koffie worden bij voorkeur buiten de groep genuttigd, als het wel mee de groep in
gaat dan wordt het in de keuken buiten het bereik van de kinderen gezet.
Alle medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) dienen hand- en boodschappentassen niet
onbeheerd achter te laten. Personeel bergt persoonlijke spullen zoveel mogelijk op in lockers.
Omgangsvormen
Ieder kind wordt gelijk behandeld maar individueel begeleid.
Een kind leert te wachten als de leidster bezig is met een ander kind.
Het is niet toegestaan om met speelgoed of ander materiaal te gooien. Kinderen leren om
zorgvuldig met speelgoed om te gaan.
Er wordt niet geschreeuwd, geschopt, gespuugd, gekrabd, gebeten of geslagen.
Er is een stimulerend beleid op positief gedrag. Kinderen leren dat ongewenst gedrag
consequenties heeft.
Boos zijn mag maar zonder de ander pijn te doen.
Er wordt in het Nederlands gesproken door iedere bezoeker en medewerker.
Men gaat met respect met elkaar om. Medewerkers staan open voor kritiek mits deze op
fatsoenlijke wijze wordt geuit.
Slaapruimte
Ieder kind heeft een eigen plek/ bed in de slaapruimte, boven of onder, afhankelijk van leeftijd
en ontwikkeling.
Op de kaartjes van het planbord staat of er eventueel bijzonderheden van een kind zijn wat
het slapen betreft
Baby’s slapen wanneer zij de behoefte hebben en grote kinderen hebben tussen de middag
een slaap- of rustuurtje.
Ieder kind heeft een eigen slaapzak/ dekentje.
Tijdens het rustuurtje rusten grote kinderen in de leefruimte of slapen in de slaapkamer.
De temperatuur in de slaapkamer wordt dagelijks gemeten.
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Verschoonruimte/ hygiëne
De grote kinderen en de kinderen die bezig zijn met zindelijkheid, maken gebruik van de
peutertoiletten.
Kinderen worden hier altijd in begeleid. De oudsten gaan na vragen zelf.
Voor het verschonen worden spullen klaargelegd.
De kleinere kinderen die een luier dragen, worden op de aankleedtafel verschoond.
Kinderen leren te blijven liggen tijdens het verschonen en worden hierbij nooit alleen gelaten.
Kinderen maken uitsluitend onder begeleiding gebruik van de trap van de aankleedtafel.
Bij het verschonen van kinderen die een poepluier hebben of last van diarree hebben, wordt
extra hygiëne toegepast. Het verschoonkussen wordt dagelijks meerdere keren met alcohol
gereinigd.
De kinderen moeten altijd na toiletgebruik hun handen wassen, bij onzorgvuldig wassen wordt
het opnieuw gedaan. Er zijn papieren handdoekjes.
De kraan is voorzien van een temperatuurbegrenzer.
De kinderen leren hoe ze met hoest- en nieshygiëne om moeten gaan.
Het beddengoed, speelgoed en textiel wordt conform de schoonmaakplannen gewassen.
Meubilair en bedden worden regelmatig gecontroleerd op oneffenheden.
Keuken
De kinderen mogen niet in de keuken zonder begeleiding.
De keuken dient na gebruik zoveel mogelijk opgeruimd te worden.
Voeding
Ieder kind krijgt een eigen bord, bestek en beker of fles.
Ieder kind krijgt een eigen slabbetje of spuugdoekje.
Elke ochtend eten de kinderen fruit. Voor de kleine kinderen wordt het fruit gepureerd.
Om ongeveer 11.30 uur gaan de kinderen aan tafel.
Dagelijks wordt er naar de tafelindeling gekeken.
Er wordt per leeftijdscategorie en ontwikkeling gekeken wat het kind mag en kan eten.
De kinderen krijgen tussen de middag warm eten.
Voor kinderen tussen 0 en 1 jaar wordt het eigen voedingsschema aangehouden.
Kinderen die anderen graag willen helpen, worden hierin begeleid.
Na het eten worden de gezichten en handen schoongepoetst met voor ieder kind een
washandje.
Kinderen mogen geen eten en drinken van huis meenemen, tenzij het gaat om dieetvoeding of
speciale voeding.
Er worden standaard babyvoeding en meldproducten gebruikt. Informeer bij de leidsters welke
deze zijn. Bij het in gebruik nemen van een pak voeding, wordt de datum van openen op het
pak geschreven.
Borstvoeding behoort gekoeld vervoerd en bewaard te worden.
Ouders die borstvoeding geven dienen in alle rust in de personeelsruimte te kunnen zitten.
Er wordt rekening gehouden met voeding vanuit dieet en/of geloofsovertuiging.
Buitenterrein
Kinderen spelen zo mogelijk twee keer per dag buiten, ook als het niet al te mooi weer is.
Er zijn altijd voldoende leidsters buiten aanwezig.
Er mag alleen gespeeld worden achter het duidelijk afgebakende deel van het terras en de
tuin.
Er mag niet geklommen of gekropen worden op, onder of tussen de spijlen van de omheining.
Al het speelgoed wordt na het spelen samen met de leidsters opgeruimd.
Er mag niet met zand of water gegooid worden.
Bij een uitstapje gaan er voldoende leidsters mee.
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