
Huisregels KDV Villa Kakelbont 

 

Parkeerterrein 

● Fietsen niet voor nooduitgangen plaatsen 

● Auto’s aan de straat parkeren en niet op het 

parkeerterrein van de garage naast ons. 

 

Spenen 

● Ouders zijn verantwoordelijk voor de fopspenen. Zij zorgen voor goede spenen en 

dienen de spenen af en toe op scheurtjes te controleren. 

● Wanneer pedagogisch medewerkers oneffenheden aan spenen opmerken, mogen zij de 

speen weggooien en dienen ouders een nieuwe aan te leveren. 

● Spenen met een ring of knop zijn het beste. 

● Ouders dienen spenen te voorzien van naam. 

● Ouders dienen spenen regelmatig te vervangen. 

 

Kleding, spenen, melkbakjes en flessen. 

• Kinderen mogen geen touwtjes aan jassen en truien hebben. Capuchon touwtjes 

moeten vast zitten of verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze touwtjes blijven 

hangen en verstikken. 

• Pedagogisch medewerkers zijn bevoegd losse touwtjes van kleding te halen. 

• Het dragen van kettingen, armbandjes, oorbellen en andere sieraden zijn verboden 

voor alle kinderen tijdens een bezoek aan KDV Villa Kakelbont. De sieraden kunnen 

stuk gaan en bij de allerkleinsten terecht komen. 

• Kinderen die haarspeldjes en haarelastiekjes regelmatig uit het haar trekken mogen 

geen haarversiering in naar KDV Villa Kakelbont, dit i.v.m. verstikkingsgevaar bij 

rondslingerende haarversiering. 

• Kleding, spenen, melkbakjes en flessen dienen voorzien te zijn van een naam om 

verwarring te verkomen en om te zorgen voor goede hygiëne. Wanneer bijvoorbeeld 

spenen niet voorzien zijn van een naam zetten, pedagogisch medewerkers hier met 

watervaste stift de naam op.  

 

Halen en brengen 

• Wanneer ouders hun kind (-eren) komen halen en brengen tussen 7.30 uur - 9.00 uur 

en 16.00 uur en 18.00 uur, kunnen ze door op de bel te drukken contact krijgen met de 

pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker opent de deur. 

• Op het moment dat een kind tijdens het breng- haalmoment de ouder ziet, is de 

ouder/verzorger verantwoordelijk voor het kind en dient u dus op te letten. Wanneer 

een kind in opdracht van de ouder wordt opgehaald door derden, is deze persoon 

verantwoordelijk voor het kind tijdens het breng-/haalmoment wanneer het kind deze 

persoon ziet, deze persoon dient dus ook op te letten.  

• Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder het kind altijd even bij de 

pedagogisch medewerkers afmelden. 

• Kinderen mogen niet zelf aan de deuren zitten, zodat kinderen niet weg kunnen lopen. 

Daarnaast zijn wij bang dat kinderen tussen deuren kunnen komen. Wanneer u binnen 

bent, bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor uw kind en dient u op te letten 

dat uw kind niet aan deuren komt. 

• Jassen van de kinderen worden in de hal aan-/ en uitgetrokken, omdat dit in de 

speelhal en groepsruimte veel onrust veroorzaakt. 



• Wanneer kinderen door iemand anders dan de ouders opgehaald wordt, moet dit altijd 

mondeling of telefonisch door de ouders doorgegeven worden. 

• Ouders trekken de voordeur goed dicht. 

• Pedagogisch medewerkers stellen het zeer op prijs als ouders tien minuten voor de 

sluitingstijd van 18.00 uur binnen zijn, zodat er nog tijd is voor een correcte 

overdracht. Om 18.00 uur gaan de “kakelbontdeuren” dicht. Tenzij er is gevraagd voor 

verlengde opvang na 18.00 uur. 

 

Entree en centrale hal 

● Maxi cosi’s en wandelwagens dienen zo min mogelijk op het dagverblijf te blijven 

staan. 

● In de centrale hal en entree mag geen speelgoed achtergelaten worden. 

● In de centrale hal en entree mag niet door kinderen zonder toezicht gespeeld worden. 

● Jassen en tassen voorzien van naam gaan aan de kapstok, ook die van de baby’s. 

● Schoenen horen in de schoenenbak. 

● In de hal mag men niet rennen i.v.m. uitglijden. 

● Laat geen tassen met inhoud in de hal staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, 

medicijnen etc. inzitten. 

● Geen sigaretten, medicijnen etc. in zakken van jassen laten zitten die in de hal of 

garderobekast hangen. 

 

Eten 

● Voor de klok van 9.00 uur geven wij geen flesvoeding. Op dat moment zijn er vaak 

veel ouders aanwezig om hun kindje te brengen en kan jullie baby niet rustig het flesje 

drinken.  

● Wij geven na 17.00 uur baby’s geen flesvoeding meer. Op dat moment zijn er vaak 

minder groepsleidsters op de groep. Deze kunnen niet voldoende controle over de 

groep houden als er ook nog flesvoedingen gegeven moet worden. 

● Wij geven na 17.00 uur geen warm eten meer. Op dat moment zijn er vaak minder 

groepsleidsters op de groep. Deze kunnen niet voldoende controle over de groep 

houden als er ook nog warm eten gegeven moet worden. 

● Wij geven de kinderen vers fruit. Daarnaast kunnen ouders ervoor kiezen om zelf een 

fruithap uit het potje mee te geven. Ook mogen ouders zelf groentehappen 

meebrengen. Wanneer u eten meebrengt, graag het verzoek om ongeopende potjes 

mee te geven. 

 

Mee te brengen naar KDV Villa Kakelbont 

● Ouders geven hun kinderen reservekleding mee mocht er een keer iets misgaan met 

bijvoorbeeld drinken. Daarnaast geven ouders het slaapzakje, knuffeltje en speen mee, 

mochten kinderen dit nodig hebben bij het slapen gaan. 

● Luiers, luierdoekjes, spuugdoekjes, tuitbekers, boterhammen, melk, fruit en limonade 

etc. is allemaal op kinderdagverblijf Villa Kakelbont aanwezig, ouders hoeven dit niet 

mee te geven.  

 

Foto’s 

● Wanneer ouders/verzorgers foto’s maken van andere kinderen bij KDV Villa 

Kakelbont mogen deze niet voor externe doeleinden worden gebruikt zoals Facebook. 

 

 

 


