Handig om te weten
Wat moet ik meegeven aan mijn kind?
* indien nodig, een luier
*een stuk fruit/groente geschild/schoongemaakt in een bakje: druiven en tomaatjes in
vieren snijden, een banaan hoeft niet schoongemaakt
* een beker drinken
Beker en bakjes a.u.b.van naam voorzien
Halen en brengen
brengen vanaf 8.30 uur tot 8.45 uur
halen vanaf 11.45 tot 12.00 uur.
Het is niet de bedoeling dat u uw kind eerder brengt of later ophaalt dan aangegeven tijden.
De pedagogisch medewerkers zijn dan zelf nog niet aanwezig, nog niet klaar, of zij hebben
een gesprek / afspraak.
Naam in de jas
Wilt u de naam van uw kind in zijn/haar jasje zetten. Bij nieuwe jassen weten de kinderen
vaak zelf niet welke jas van hem/haar is :-)
Ziekmelden of afmelden, doorgeven bij wijziging ophalen kind
Telefoonnummer locatie Buurtcentrum d'Evelaer 0251-259436 eventueel boodschap inspreken
Telefoonnummer locatie OBS de Zilvermeeuw
06-11305506 eventueel boodschap inspreken
Administratie en planning
Indien u vragen heeft omtrent de plaatsing of een wijziging door wilt geven dient u dit te
doen via peuteropvang@evelaer.nl
Vakantie en studiedagen
Wij richten ons op voor de vakantie en schoolweken op de adviesdata van het ministerie van
Onderwijs. Ook zijn er twee maal per jaar studiedagen, dit is vanwege scholing en BHV
cursus. Zie https://peuteropvang.evelaer.nl bij het hoofdstuk Praktische informatie,
vakanties en studiedagen.
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Is mijn kind ziek? Mag mijn kind naar de opvang?
Door onderstaande vragen eerlijk en realistisch te beantwoorden, kan bepaald worden of
het kind naar de opvang kan of niet.
Uw kind kan niet naar de peuteropvang als
* het kind hogere koorts heeft dan 38,5 graden. Dit geldt ook als koorts tijdelijk onderdrukt
is door paracetamol o. i.d.
* het kind overgeeft of diarree heeft.
* Als uw kind 1 op 1 aandacht nodig heeft van de pedagogisch medewerkster wegens ziekte,
zich 'niet lekker voelt'.
Uw kind kan na overleg met huisarts en/of pedagogisch medewerker wel of niet naar de
peuteropvang komen:
* Bij vermoeden van een besmettelijke ziekte: raadpleeg de site van de GGD:
https://www.ggdkennemerland.nl/infectieziekten/werken-met-kinderen .
Zoek bij 'informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven enz...'.
Ook wij raadplegen de GGD.
* Bij een loopoor, ontstoken ogen of een open koortslip, bij kinderzeer/krentenbaard
* Bij constatering van hoofdluis na behandeling met daarvoor bestemde middelen.
Uw kind mag naar de peuteropvang ondanks:
* Uitslag door waterpokken, mits het kind zich niet ziek voelt.
* Uitslag door de 5e of 6e ziekte, mits het kind zich niet ziek voelt.
* Bij verkoudheid
Medicijngebruik
Als het kind medicijnen nodig heeft dient de ouder/verzorger hierover contact op te nemen
met de pedagogisch medewerker. Er zullen afspraken worden vastgelegd op het formulier
medicijnverstrekking en / of formulier medische handeling.
Protocol bij ongevallen
Alle pedagogisch medewerkers hebben het diploma Bedrijfshulpverlening en kinder- EHBO.
Uiteraard lichten wij u direct in als een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij uw kind
betrokken is.
Alle informatie over de protocollen rondt ziekte en ongeval kunt u terugvinden in op
https://peuteropvang.evelaer.nl bij Praktische informatie: ‘ziek zijn of ziek worden.
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