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Huisregels 

 Wij zijn open van 07:30-17:30 uur. 

 Als uw kindje door iemand anders wordt gehaald, willen wij dit graag van tevoren weten.  

 Als uw kindje niet komt, willen wij dit graag van tevoren weten.  

 Als uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit (telefonisch) te melden vóór 09:00 uur. 

 Wij hanteren een opzegtermijn van twee maanden.  

 Op het moment dat de ouder op Koetje Boe is, ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij de 

ouder. Dit geldt ook voor eventuele meegebrachte broertjes of zusjes.  

 In de groepsruimte dragen we geen buitenschoenen. Wilt u uw schoenen in de gang uitdoen of 

overslofjes aandoen? Deze zijn te vinden in de gang.  

 Maxi-cosi graag in de gang neerzetten. 

 Kinderwagens mogen i.v.m. de brandveiligheid niet op Koetje Boe blijven staan.  

 Wilt u wijzigingen van telefoonnummers die worden gebruikt bij noodgevallen zo snel mogelijk 

aan ons doorgeven.  

 In en om het pand wordt niet gerookt of vuur gebruikt.  

 Omdat uw kind veel buiten zal zijn en er vooral tussen maart en november teken kunnen zijn, 

willen we u vragen om dagelijks uw kind te onderzoeken op teken.  

 Als wij aan uw kind medicatie moeten verstrekken, zullen wij u vragen het medicatieformulier in 

te vullen. Deze formulieren zijn bij ons verkrijgbaar.  

 In verband met het vaak buiten spelen willen we u vragen om bij zonnig warm weer een 

petje/hoedje en een luchtig T-shirt mee te nemen. En bij koud weer een muts, sjaal en wanten.  

 Vakanties of andere afwezigheid graag zo snel mogelijk doorgeven.  

 Uw auto graag parkeren op de parkeerplaatsen bij het gebouw.  

 Als er met de zindelijkheidstraining wordt gestart, zal uw kind op het dagverblijf geen rompertje 

dragen, maar een broekje met een hemdje. 

Koetje Boe zorgt voor:  

 Luiers 
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 Slaapzakken  

 Lunch, brood en beleg 

 Fruit/fruithapjes  

 Drinken  

 Tussendoortjes  

 Zonnebrandcrème  

U dient zelf te zorgen voor:  

 Flessen  

 Flesvoeding en/of borstvoeding in de juiste hoeveelheid in speciale bakjes en één extra voeding  

 Eventueel knuffel en/of speen (in afsluitbaar bakje)  

 Antislipslofjes of  sokken voor uw kindje  

 Speciale voeding/drinken en/of verzorgingsproducten  

 Speciale zonnebrandcrème  

 Reserve kleding, voorzien van naam, ook graag de jassen, tassen en schoeisel  

 Koetje Boe is niet verantwoordelijk voor spullen die kwijtraken of kapot gaan 


