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0496 833 241
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Inleiding:

Beste ouders,

Hartelijk welkom bij biep en lotje.

Het eventuele toevertrouwen van uw kind aan ons kinderdagverblijf ‘biep en lotje’, beschouwen wij als een grote blijk van
vertrouwen. Van harte dank hiervoor.

De afspraken die tijdens de inschrijvingsgesprekken gemaakt werden tussen biep en lotje en u worden bevestigd en verhelderd
in dit huishoudelijk reglement. Voor een vlot en aangenaam verloop van de opvang van uw kind is het belangrijk dat wij en u
zich houden aan deze afspraken. Het is niet prettig om elkaar eraan te moeten herinneren dat sommige aspecten niet werden
nagekomen.
Bovendien willen we u met deze bundel een praktische wegwijzer aanreiken voor de komende jaren dat uw kind bij ons wordt
opgevangen. Als u met een bepaalde praktische vraag zit, of u herinnert zich een aantal aspecten niet meer, kan u dit
terugvinden in deze bundel. Natuurlijk kan u ook steeds even contact opnemen met ons.
Onze visie en waarden:

Biep en lotje is een kinderdagverblijf, met een huiselijke sfeer, waar we de kinderen alle kansen geven om zichzelf te
ontwikkelen op eigen ritme met behoud van hun eigenheid en persoonlijkheid. Uw kindje of kinderen zijn u zeer dierbaar en
zoals elke ouder wilt u voor hen het allerbeste. U weet wellicht ook dat de opvoeding van uw kinderen op deze zeer jonge leeftijd,
van 0 tot 3 jaar, uiterst belangrijk is. Uw kindje evolueert van een kleine hulpeloze baby naar een peuter en kleuter met een
eigen persoonlijkheid. Net daarbij willen wij jullie bijstaan. Wij beschikken over een ruime speelruimte aangepast en ingericht
voor de verschillende leeftijdsgroepen( van 0 tot 3 jaar ), ook ons volledig afgesloten buiten speelruimte met grote parasols is
een extra troef. Wij beschikken over voldoende slaapgelegenheid aangepast aan de noden van uw kindje, waar elk kindje zijn
persoonlijk bedje met eigen slaapzak en knuffel heeft.
Organisator:

Kinderopvanglocatie:

Fourier Gino en Lombard Elsy

Biep en Lotje

Tongersesteenweg 6

Tongersesteenweg 6

0496/ 833 241

0496/ 833 241

biepenlotje@icloud.com

biepenlotje@icloud.com

3730 Hoeselt

3730 Hoeselt

089/ 501 907

Eenmanszaak, ondernemingsnummer: 0542.348.477
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2014.
1. Wie?

- Een kinderopvang op zelfstandige basis onder toezicht van Kind & Gezin.
- Deze zal iedere dag met hart en ziel uitgebaat worden door :
Els Lombard :

Verantwoordelijke kinderdagverblijf .

Creatieveling op gebied van knutselen, koken, bakken,…
Een kei in organiseren.

Een groot hart voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen.
Gino Fourier :

Zelf een fantastische mama van een tweeling, Jade & Freya.
Verpleegkundige van opleiding.

Ervaring in de zorgsector.

Ervaring in de voedingsleer.

Stages gelopen in Buso, pedagogische centra en kleuterscholen.
Papa van Jade & Freya

2. Openingsuren:
Maandag

6u30 tot 18u30

Woensdag

6u30 tot 18u30

Dinsdag

Donderdag
Vrijdag

6u30 tot 18u30

6u30 tot 18u30

6u30 tot 18u30
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De verlofdagen worden jaarlijks meegedeeld in de maand december.
-

Dagopvang (06u30 tot 18u30).

-

Extra opvang als de bezetting het toelaat.

-

Noodopvang als de bezetting het toelaat.
Wij bieden enkel dagopvang aan.

We vragen u de sluitingsuren te respecteren, in de eerste plaats in het belang van uw kindje zelf.
Vanzelfsprekend hebben wij alle begrip voor uitzonderlijke omstandigheden waardoor u niet tijdig bij
ons kan geraken. De verkeersellende en de weersomstandigheden zijn soms onvoorspelbaar. Wij rekenen
er echter op dat u alles zal doen om uw kindje tijdig af te halen.

Voor de opvang tussen 18u30 en 19uoo wordt een forfaitair bedrag van 3 euro aangerekend per begonnen
half uur bij het tijdig melden van eventuele langere opvang. Bij niet tijdig melden wordt er een boete
aangerekend van 5 euro. Na 19u00 geldt voor elk kind een boetetarief van 10 euro per begonnen
kwartier.

3. Algemene info :

- Kindjes van 0 tot 3 jaar

- Volledige dagopvang met een maximum van 10 uur. ( extra uren mogelijk)
- Halve dagopvang met een maximum van 5 uur. ( extra uren mogelijk )
- Inschrijven voor minimum 3 dagen

4. Aanwezigheid:

- Dagelijks wordt de aanwezigheid van uw kindje genoteerd op een aanwezigheidslijst met uur van
aankomst en uur van ophalen. Dit moet steeds door de persoon die het kindje afhaalt ondertekend worden
voor akkoord.
- Er wordt geacht dat de afgesproken inschrijvingsdagen worden gerespecteerd ( zie contract ).

- Eventuele wijzigingen kunnen worden opgenomen in een bijlage, na overleg tussen ouders en opvang.
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5. Afwezigheid:

- Er wordt aan de gereserveerde dagen van uw kindje gehouden.

- De ingeschreven dagen gelden gedurende de volledige opvangperiode en kunnen niet veranderd worden
tenzij er een wederzijds akkoord bestaat.
- Wil je (een) extra opvangdag(en) dan kan dit na overleg. Er dient wel rekening gehouden te worden
met de maximum bezetting. Elke extra dag zal aangerekend worden aan de vastgestelde
dagvergoeding.

- We verwachten dat u ons verwittigt vóór 8u30 wanneer uw kindje om een of andere reden afwezig zal
zijn. Deze dag zal steeds aangerekend worden, tenzij in geval van overmacht door bijvoorbeeld
ziekte(mits doktersbewijs).

6. Vakantie:

- Wij zullen jaarlijks onze vakantieplanning van het volledige jaar tijdelijk schriftelijk mededelen. Voor
elk kindje mogen er extra vakantiedagen worden opgenomen per kalenderjaar
- Meerdere dagen afwezigheid worden steeds doorgerekend.

- Vakantiedagen kunnen niet worden opgesplitst in halve dagen.

- We behouden ons steeds het recht tot extra sluitingsdagen ; door overmacht of om bijvoorbeeld extra
bijscholing te volgen…

-Voor een voltijds opvangplan en een volledig kalenderjaar staan wij 20 gerechtvaardigde afwezigheids
dagen toe, deze worden dan ook niet aangerekend. Tijdens ziekte van jullie kindje raden wij u aan een
doktersattest binnen te brengen anders zijn wij genoodzaakt om deze in mindering te brengen van
jullie gerechtvaardigde afwezigheids dagen.
- 5 opvangdagen = 20 gerechtvaardigde opvangdagen

-4 opvangdagen = 16 gerechtvaardigde opvangdagen
-3 opvangdagen = 12 gerechtvaardigde opvangdagen

7. Brengen en ophalen:

- Kindjes worden opgehaald door één of beide ouders.
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-Als ouder hebt u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft. Binnen de afgesproken dag- en
uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of halen. Om de rust van de kinderen niet te
verstoren wordt er gevraagd uw kind bij voorkeur niet te brengen of te halen tijdens het middagdutje.
Voor uw kind is het aangenamer dat de begeleiding ongeveer weet wanneer u uw kind komt halen (zo
leggen wij uw kind niet te slapen als u hem/haar komt halen, is er zeker een warme maaltijd voorzien)

- Gebeurt het brengen of ophalen door een andere persoon dan een ouder, dan moet dit steeds tijdig
gemeld worden met een bewijs van zijn of haar persoonsgegevens, zodat deze persoon zich steeds aan de
hand van zijn identiteitskaart aan ons kan identificeren.
- In geval van scheiding van de ouders kan er enkel rekening gehouden worden met aangepaste
omgangsregelingen mits deze gestaafd worden met een kopie van een gerechtelijk vonnis.

- De ouders doen bij het binnenkomen zelf de jasjes en de schoentjes van hun kindjes uit en bergen deze
op in de daartoe voorziene kastjes. Voorzie liefst een paar pantoffels (herfst – winter) en sandalen (lente
– zomer) om aan te doen in het kinderdagverblijf.
- Maxi-Cosi’s en kinderwagens kunnen steeds geplaatst worden in de daarvoor voorziene ruimtes.

- Elk kindje heeft zijn/haar persoonlijk schuifje aan de inkom om persoonlijke spullen in op te bergen.
-Ook mogen de kinderen of ouders voor hun kind een kenteken kiezen bij de start van de opvang deze
zal je dus overal terug vinden ( knutselwerkjes, persoonlijk kastje, kapstok, boven de bedjes,…)

8. Inschrijving en borg:

- Na een bezoekje aan ons kinderdagverblijf kan je je kindje inschrijven.

- Er kan ingeschreven worden voor opvang van minimum 3 dagen per week.
- Bij inschrijving dient men de volgende dingen te voorzien :
* 3 klevers van het ziekenfonds
* € 150 waarborg

* € 30 administratiekosten

Dit kan via storting op rekeningnummer BE96 0017 1169 1605
(BIC GEBABEBB).

- Uw kind zijn/haar plaatsje is pas gereserveerd na betaling van de waarborg en de administratiekosten.
- Er wordt een contract door beide partijen ingevuld én ondertekend.

- Bij afzien van het overeengekomen contract is de betaalde borg integraal opeisbaar door het
kinderdagverblijf en wordt de overeenkomst nietig voor beide partijen.
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- Bij vroegtijdige opzeg wordt de waarborg niet terugbetaald.

- De waarborg MIN eventueel openstaande facturen/tegoeden worden op de laatste dag van de
overeenkomst terugbetaald.

- Er wordt een administratieve kost aangerekend van € 30, deze is éénmalig en wordt niet terugbetaald.
- Wanneer u tijdskrediet of ouderschapsverlof opneemt kunnen wij niet garanderen dat uw plaats vrij
blijft.

9. Vergoeding en facturen:
1 kind

Hele dag ( max 10 uur )
€ 27,00

Halve dag ( max 5 uur )
€ 20,00

 De factuur wordt op de laatste dag van de maand via email verstuurd en 5 dagen later wordt dit
via domiciliëring aangeboden bij jullie bankinstelling, gelieve de rekening dan ook van de
nodige provisie te voorzien.
 De factuur dient betaald te zijn ten laatste op de tiende van de volgende maand.

Wat zit er in de prijs inbegrepen:








Maaltijden
Water

Verzorgingsproducten ( natte doekjes, luierzalf, producten zwitsal )
Verzekering
Verzorging

Afvalverwerking luiers
Knutselwerkjes

Wat brengen de ouders zelf mee:



Luiers

Medicatie (koortswerend) (geen zetpil)
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Reservekledij

Speciale voedingen (indien nodig)(flesjesvoeding,glutenvrij,…)
Knuffel ( indien nodig) (eventueel om bij ons te laten)
Fopspeen (om hier te laten)
Pantoffeltjes

Gelieve alles met naam van uw kind te voorzien!!!!
Elk kind heeft een eigen vakje om de spullen in op te bergen met het zelfgekozen kenteken. Hierin
vindt u ook de briefwisseling, uitnodigingen,… Gelieve geen andere persoonlijke spullen (vb.
speelgoed, fiets,…) mee te brengen naar het kinderdagverblijf. Bij verlies of schade valt dit buiten de
verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf.
Supplementen / tegoeden worden bij de volgende factuur aangerekend.

 De dagen van inschrijving worden steeds aangerekend.
 Bij ziekte met een dokters attest wordt de dagvergoeding verminderd tot € 11.20, dit is het bedrag
dat door de ouders fiscaal aftrekbaar is.
 Supplementen overuren: €3.00 per begonnen half uur bij het tijdig melden van eventuele langere
opvang ( zie punt 3 ) en goedkeuren van de opvang. ( uitgezonderd bij opvang later dan 19u ).
 Supplementen overuren : € 15 per begonnen kwartier bij het niet vermelden van eventuele langere
opvang , onder andere:
 Meer dan 10 uur voltijdse opvang

 Meer dan 5 uur halftijdse opvang

 Later dan 19 u
 Bij laattijdige betaling kan uw kindje geweigerd worden in de opvang, ook die geweigerde dagen
worden aangerekend.
 Bij laattijdige betaling ( na vervaldatum ) wordt er bij volgende factuur 10 % extra vergoeding
aangerekend.

10. Fiscaal attest:

- Wij verbinden ons ertoe jaarlijks een correct ingevuld fiscaal attest af te leveren, mits toestemming van
Kind & Gezin.
- Hierdoor kan u de kosten voor de opvang inbrengen tot een maximum van € 11.20 per dag.

-Graag bij inschrijven vermelden op naam van welke ouder dit attest mag uitgeschreven worden.
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- Wanneer er een duplicaat of herschrijving van attest dient te gebeuren, is dit mogelijk mits betaling
van € 10.

11. Voeding:

- Er wordt een middagmaal en / of vieruurtje voorzien naargelang het tijdstip dat uw kindje aanwezig
zal zijn.
- Aangepaste voeding en / of dieetvoeding wordt door de ouders meegegeven met een duidelijk schema.
- Ook potjesvoeding ( indien nodig ) wordt door de ouders meegegeven.

- Ouders zorgen zelf voor de flesvoeding van hun kindje dwz. : de nodige flesjes gevuld met water en
melkpoeder per portie in een afgesloten doosje : zorg steeds dat alles goed getekend is met voor- en
achternaam om vergissingen te vermijden.
- Borstvoeding geven tijdens de opvang is mogelijk mits overleg ( wordt zelfs aanbevolen! )

- Snoep, frisdranken en anderen zijn niet toegelaten, ook niet bij het binnenkomen van de opvang.

- Door onze opleidingen en jarenlange ervaring in de keuken zullen wij ons uiterste best doen om voor
jullie spruit voedsel te voorzien dat evenwichtig , lekker en gevarieerd is.

- Er zullen soms ook activiteiten plaatsvinden die voedselgerelateerd zijn : dat kan gaan van het
schillen van appel, appelsien enz… tot het bakken van cake, pannenkoeken enz…Dit alles steeds
in kleine groepjes, aangepast aan de leeftijd en altijd op een veilige manier !

12. Kledij:

- Wij vragen u uw kindje makkelijke kleding aan te doen, liefst geen dure dingen. Kindjes spelen en
kunnen zich daarbij vuil maken en kleding kan daarbij beschadigd raken.
- Bij beschadiging is Biep en Lotje niet verantwoordelijk.
- Juwelen zijn in geen enkele vorm toegelaten.

13. Verzorging:
-

Zorg dat uw kind steeds fris en proper gekleed én gevoed naar de opvang komt.
luiers worden door de ouders zelf voorzien en moeten steeds voldoende voorradig zijn.
Indien wij onze luiers moeten gebruiken wordt er € 1.00 per luier aangerekend
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-

De kosten voor de afvalverwerking van de luiers + vochtige doekjes + zalf zitten in de
kostprijs van de dagopvang
Ook inbegrepen in de dagvergoeding:


Inotyol zalf



Daktozin pasta




-



Sudo / Dermo zalf
vochtige doekjes

fysiologisch water
zonnecrèmes

Slabbetjes worden voorzien door Biep en Lotje. Dit is inbegrepen in de dagvergoeding.

14. Slapen:

- Ter preventie van wiegendood stimuleren wij de rugligging tijdens het slapen.

- Indien uw kindje een andere houding aanneemt tijdens het slapen en u deze wil behouden, dan vragen wij een
schriftelijke verklaring waarin alle verantwoordelijkheid in geval van wiegendood en andere weg valt voor de
verantwoordelijke, voor eventuele medewerkers, voor vervangend personeel, voor Biep en Lotje.

- Kindjes onder de leeftijd van zes maanden slapen in de daarvoor voorziene babyruimte onder direct toezicht van
een verantwoordelijke.
- - Beddengoed en slaapzakken worden voorzien door Biep en Lotje en aangepast aan de leeftijd van uw kindje.
- Ook reflux kussens en blokken om het bedje te verhogen zijn aanwezig indien nodig.

- Wij vragen om een extra exemplaar van tutje, knuffel en/of doekje in Biep en Lotje te laten liggen zodat dit er
steeds is indien uw kindje deze nodig heeft om te slapen.

.

15. Ziekte:

- Uw kindje wordt geweigerd in de opvang bij:








Diarree
Braken
Kinderziekten
Griepvirus
Andere besmettelijke ziekten
Koorts ( vanaf 38,5° )
Ontstoken oogjes
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Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
Zware hoest
Besmettelijke kinderziekte
Uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten deel te nemen
Uw zieke kind teveel aandacht vraagt en nodig heeft, zodat veiligheid en gezondheid van de andere
kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.
Luizen

Hiervoor volgen wij de richtlijnen van kind en gezin.
-Ziekte van de ouders telt niet

- Wij zullen hier streng op toezien, zieke kindjes horen nu eenmaal niet thuis in de opvang en hebben zorgen en
rust van hun ouders nodig.

-Er wordt verwacht dat u ons verwittigd voor 8u30 wanneer uw kindje om een of andere reden niet aanwezig zal

zijn, deze dag zal steeds worden aangerekend, tenzij er overmacht van ziekte met doktersbewijs is.

- Wordt het kindje ziek tijdens de opvang, dan worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd en gevraagd hun
kindje zo snel mogelijk op te halen.
- Bij koorts ( vanaf 38,5° ) mag uw kindje gedurende de volgende 24u niet naar de opvang komen.

- Bij afwezigheid wegens ziekte steeds de duur van de afwezigheid vermelden, gestaafd met een doktersattest.
- Gelieve op het doktersattest duidelijk de diagnose te laten vermelden.

- Ziektebriefjes moeten voor de 20ste van diezelfde maand binnen gebracht worden. Bij laattijdigheid kan dit niet
meer in vermindering worden gebracht en kan er niet meer op teruggekomen worden.

16. Medicatie:

- Er worden geen medicijnen toegediend zonder doktersvoorschrift ( koortswerende middelen zijn ook .
medicijnen).Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicament behandeld worden. Sommige
klachten zoals koorts en pijn zijn de eerste tekenen van een beginnend gezondheidsprobleem. Door medicatie te
geven kan je een ziekte tijdelijk verdoezelen Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken.
Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen wij een doktersvoorschrift met daarop:
-Naam kind

-Naam medicament

-Dosering medicament

-Tijdstip van toediening
-Manier van toediening

-Duur van de behandeling
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-Naam en stempel van de dokter

Dit maakt het voor ons iets makkelijker om na te kijken op welk tijdstip en met welke dosering, etc de medicatie
dient toegediend te worden.
Geen machtigingsbewijs = geen medicatie

- Aerosol kan toegepast worden mits daar de mogelijkheid voor is om dit naar behoren te doen ( er kan een
maximum aantal gesteld worden ), toch vragen wij bij voorkeur dit zoveel mogelijk thuis te doen.

Indien dit onmogelijk is, vragen wij u om de behandelende arts een droge aerosol met voorzetkamer voor te
schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de opvang. Vernevelaars worden immers snel besmet.
- Het kinderdagverblijf gebruikt perdolan vloeibaar.

-Uitzondering: er wordt in het kinderdagverblijf nooit een koortswerend middel toegediend:



Aan kinderen jonger dan 3 maanden

Aan kinderen tussen 3 en 6 maanden die meer dan 39° hebben.

- Aangezien Gino een verpleegkundig diploma heeft kunnen er ook andere eventuele medische zorgen toegediend
worden moest dit nodig zijn.

17. Verzekeringen:

- Biep en Lotje heeft 3 verzekeringen afgesloten die steeds kunnen voorgelegd worden wanneer iemand dit vraagt,
namelijk :


Burgerlijke aansprakelijkheid



Verzekering voor lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen



Brandverzekering

18. Opzeg door de ouders:

- Indien u afziet van verdere opvang door Biep en Lotje, dan dient dit te gebeuren per (aangetekend) schrijven.
Daarna zal een opzegtermijn in acht genomen worden van 2 maanden, te beginnen vanaf de 1ste dag van de
daaropvolgende maand.
- De verschuldigde ouderbijdrage voor deze 2 maanden moet integraal betaald worden en dit binnen de 5
werkdagen.
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- Bij vroegtijdige opzegging wordt de borg niet terugbetaald evenals de reeds betaalde maandelijkse bijdrage.
- Bij vroegtijdige opzegging vervalt het recht op vermindering van dagtarief naar € 11.20 wegens ziekte.

19. Opzeg door Biep en Lotje:

- Biep en Lotje kan de opvang eenzijdig stopzetten wanneer de bepalingen van het huishoudelijk reglement of de
overeenkomst niet worden nageleefd, na mondelinge en / of schriftelijke contacten hieromtrent.
- Bij vroegtijdige opzegging wordt de borg niet terugbetaald evenals de reeds betaalde maandelijkse bijdrage.
- Bij vroegtijdige opzegging vervalt het recht op vermindering van dagtarief naar € 11.20 wegens ziekte.

20. Extra behoevende kinderen:

- Ook deze kunnen bij ons terecht na grondig overleg en mits voldoende capaciteit om de opvang te kunnen
verantwoorden én met schriftelijke toestemming van de behandelende geneesheer.
- Extra zorgen die extra kosten met zich meebrengen worden doorgerekend op de factuur. Dit ook na een
schriftelijk akkoord tussen opvang en ouders dat steeds aanpasbaar blijft indien nodig.

21. Kind & Gezin:

-Kind & Gezin heeft net als de ouders steeds de toegang tot alle ruimtes waar de kindjes verblijven en dit tijdens
de openingsuren van Biep en Lotje. We dringen er wel op aan rekening te houden met de rustperiodes van onze
kindjes.
- Andere bezoekers zijn NIET toegelaten en dit om de veiligheid van onze kindjes te garanderen.

- Biep en Lotje is in het bezit van een attest van toezicht van Kind & Gezin dat steeds door de ouders kan
ingekeken worden.

- Bij eventuele bedenkingen wendt u zich steeds eerst bij de verantwoordelijken van Biep en Lotje. Kan dit niet om
een of andere reden dan kan u steeds terecht bij:
Kind & Gezin

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Telefoonnummer Kind en Gezin-Lijn: 078/ 150 100
14

Via het contactformulier op de website van Kind en Gezin:
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

22. Het heen-en-weer-boekje :

-Met behulp van het softwareprogramma D-Care kunnen heen-en weerschriftjes verzonden worden naar de ouders,
om hen op de hoogte te brengen over hoe de dag van hun kleinste spruit eruit zag.
Heen- en weerschriftjes, ofwel dagrapportjes, zijn kleine tekstdocumentjes die worden opgemaakt in het
kinderdagverblijf. Deze schriftjes nemen qua volume toe naarmate de dag vordert.
De kinderverzorgsters kunnen op een erg eenvoudige manier tekst toevoegen in het schriftje.

Op het einde van de dag, als het kind wordt afgehaald en dus ook wordt uitgelogd, wordt het schriftje automatisch
afgedrukt of doorgemaild naar de ouders (kies afdrukken / mailen in instellingen).
Dankzij de erg overzichtelijke schriftjes van D-Care krijgen de ouders nu ook een beeld over wat hun kind
meemaakt in de opvang

- Dit is een individueel boekje voor elk kindje waarin er vermeld wordt hoe je kindje de dag heeft doorgebracht.
- Ook de ouders kunnen dit boekje gebruiken om info door te geven.

- Op deze manier kan er gerichter naar het kindje toe worden gewerkt. Dit komt de samenwerking tussen ouders
en Biep en Lotje ten goede.
- Even belangrijk vinden wij mondelinge communicatie die steeds plaats kan hebben in de opvang zelf.

23. Verjaardagen:

- Als er een kindje jarig is wordt dat ook in de opvang gevierd. Op welke manier is nog een verrassing…
- De kindjes worden op het eind van elke maand gevierd.

- Als de ouders iets willen ondernemen, dan is dit zeer welkom in de vorm van bv spelmateriaal waar iedereen
plezier aan heeft. Dit is echter geen verplichting!!! Géén drankjes of versnaperingen a.u.b. U moet er rekening
mee houden dat er steeds om en bij de 40 kindjes van de opvang genieten bij biep en lotje waaronder ook steeds een
aantal baby’s die daar niets aan hebben en waardoor bijna wekelijks iemand verjaart en zou willen trakteren.
-Sommige ouders geven een cadeaubon van Toys r us, de bedoeling is die dan wat bijeen te sparen om een mooi
speelgoed te kopen na een jaar of zo, anderen steken wat centjes in de spaarpot daarvoor voorzien aan de ingang
om bij te leggen aan de cadeaubonnen, maar nogmaals, dit is helemaal op vrijwillige basis!
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verantwoordelijke Biep en Lotje

Gelezen & goedgekeurd
Handtekening ouders
01/11/2013

Het huishoudelijk reglement blijft steeds aanpasbaar ( inclusief prijzen ) door de opvang.
Het ondertekende exemplaar is bestemd voor de ouders.

Een kopie van het laatste blad is bestemd voor Biep & Lotje.
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