Bijlage A: Bijzondere afspraken
Voeding
Baby’s krijgen thuis hun eerste flesje. Indien dit door omstandigheden niet gebeurd is, kan het
personeel dit flesje geven, maar dit mag geen algemene regel worden.
Het warme middagmaal wordt gegeven tot 12uur.
Voor elke flesvoeding wordt gevraagd om 1 gesteriliseerd flesje mee te geven + 1 potje met de
juiste hoeveelheid poeder (of de originele verpakking met maatschepje). Op de flessen moet de
naam van het kind vermeld staan.

Verzorging
De volgende zaken dienen de ouders zelf mee te brengen:
- luiers, eventueel speciale zalfjes
- voldoende reservekledij
- slaapzak zonder mouwen (voorzien van naamlintje)
- hoedje of petje en zonnecrème (in de zomerperiode)
- pantoffeltjes
Om van het kinderdagverblijf een tweede thuis te maken is het aangewezen om een aantal
vertrouwde spulletjes mee te brengen: (voorzien van naam of naamlintje)
- knuffel, doekje
- foto van mama en papa,…
- eventueel fopspeen, die in het kinderdagverblijf mag blijven
Regeling indien een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang:
Indien de ouder(s) niet bereikbaar zijn, in medische noodsituaties of bij een ongeval doet de
begeleidster een beroep op de schoolarts. In ernstige gevallen wordt de hulpdienst verwittigd en
wordt het kind naar het ziekenhuis gebracht.
Schoolarts: Dr. De Winter
Bosdreef 1
2870 Puurs
Tel.: 0475/31 55 64

Voorrangsregeling bij inschrijving.
Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje heeft een inspanningsverbintenis om voor minimum 20% van de
beschikbare plaatsen volgende voorrangsregels toe te passen:
•
•

absolute en steeds voorrang voor werksituatie
– werk zoeken, houden of beroepsopleiding
daarnaast voorrang
– alleenstaanden
– gezinnen met laag inkomen
– pleegkinderen
– broertjes en zusjes
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Voor maximum 80% van de capaciteit van het kinderdagverblijf wordt voorrang verleend aan:
- de kinderen met de grootste opvangvraag op weekbasis van minimaal 5u/dag
- kinderen van inwoners van de gemeente Puurs
Na toepassing van de voorrangsregels zal de volgorde van de wachtlijst worden gerespecteerd
op het moment dat er een plaats vrijkomt.

Verzekering
Scholengroep Rivierenland van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap heeft voor
Zelfstandig Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen” afgesloten bij
“Ethias Verzekering”
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de
verantwoordelijke of zijn/haar vervanger. De verantwoordelijke brengt de verzekeringsinstelling
op de hoogte.
De polis met nummer 45.177.416 ligt ter inzage voor de ouders in het kinderdagverblijf.
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