
 Naschoolse opvang Dopey 
 
1) KINDEREN VANAF 4  JAAR WORDEN TOEGELATEN. 
 
2) Brengen en halen 

a. Breng- en haaltijden 
Kinderen zijn welkom vanaf 12.30 uur. 
Ophalen kan ieder moment.  
Tot uiterlijk 17. 30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.  
 
b. Afmelden 
Wanneer een kind niet kan komen wegens ziekte of om een andere reden, dient u dit 
ochtends aan ons door te geven. 
 
c. Ophalen 
Als het kind door iemand anders wordt gehaald dan de ouder, dient dit vooraf mondeling 
dan wel telefonisch aan de leiding te worden gemeld. Een kind wordt nooit aan een voor 
ons onbekend iemand meegegeven. 

  
3) Bereikbaarheid 

a. In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind, is het noodzakelijk dat u 
als ouder(s) telefonisch bereikbaar bent op de dagen dat uw kind naschoolse opvang 
bezoekt. U dient daarom door te geven waar u telefonisch bereikbaar bent. 
b. U dient een reserveadres / noodadres op te geven, voor het geval beide ouders niet 
bereikbaar zijn. 

 
4) Dagindeling 

Bij de naschoolse opvang werken we met een dagindeling. Dit geeft de kinderen een veilig 
en vertrouwd gevoel. 

 
5) Kleding  

Draagt je kind op school een uniform, dan doe je er verstandig aan een extra shirt mee 
te geven, zodat je kind zich geen zorgen hoeft te maken over het schoonhouden van het 
school uniform. 
Wij verzoeken u te zorgen dat uw kind reservekleding bij zich heeft, zodat wij u kind bij 
eventuele “ongelukjes” kunnen verschonen. Wij adviseren u kleding/tassen  te voorzien 
van de naam van uw kind.  

 
6) Persoonlijke eigendommen 

Wij adviseren u om uw kind geen speelgoed sieraden mee te laten nemen van huis i.v.m. 
zoekraken of stukgaan hiervan. 
  

7) Huiswerk 
Natuurlijk is er de mogelijkheid om huiswerk te maken, hierover maken we aan het begin 
van de dag afspraken met het kind.Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het wel of 
niet in orde zijn van het gemaakte huiswerk. 
 



 
8) Ziekte 

Wij verzoeken u geen ziek kind naar kinderopvang Dopey te brengen. Kinderen met koorts 
(stijgende binnen 1 uur en hoger dan 38,5°c) en kinderen met een 
besmettelijke ziekte kunnen de kinderopvang Dopey niet bezoeken. Indien uw kind 
vanwege ziekte niet komt, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan 
ons te te melden. Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die uw kind kan komen 
ophalen, in geval het tijdens zijn/haar verblijf bij de kinderopvang ziek wordt. 
Medicijnen worden op het naschoolse opvang worden niet gegeven . 
a. Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een kind dat zich duidelijk 
vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt), over pijn klaagt, een 
herkenbare ziekte heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden. 
Heeft je kind hoofdluis, stel ons dan zo spoedig mogelijk op de hoogte, zodat ook wij de 
nodige maatregelen kunnen nemen! Laat je kind a.u.b. pas weer naar de opvang komen als 
er geen beestjes meer in het haar zitten, zo voorkomen we verdere verspreiding. Kijk 
voor meer informatie en tips eens op www.hoofdluis.startpagina 
b. Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals 
roodvonk, rode hond, meningitis , kinkhoest, mazelen, tbc, rs-virus, diarree, impetigio, 
vijfde ziekte, koortslip enz 
 

9)  Traktaties 
Als u kind jarig is (geweest), is het uiteraard mogelijk om te trakteren. Liefs zo gezond 
mogelijk geen suikers en kleurstoffen. 
 

10) Voeding 
Om  13.00 lunchen we met de kinderen en rond 15.30 gaan we opruimen en is het tijd 
voor       een snack en wat te drinken.  

 
11) Heeft het kind schoolmaterialen mee naar huis genomen, breng deze aub terug. 
 
12) Opzeggen 
 Graag minimaal 2 maanden van tevoren doorgeven wanneer het kind de naschoolseopvang  
 gaat verlaten. Doe u dit niet, dan moet u de desbetreffende maand toch betalen. 
  

  


