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                            HUISREGELS     

  

     

 

 

 

 

 

Openingstijden 

De openingstijden van onze peuteropvang zijn: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

De deur gaat open om 11.45 uur zodat u genoeg tijd  heeft eventuele andere kinderen van 

school op te halen. 

Woensdagochtend is een 3+ groep van 8.30 uur tot 12.30 uur ook hier gaat de deur een 

kwartiertje eerder open. 

Op Onder Moeders Paraplu zijn wij ook in de middag open op maandag, dinsdag en 

donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Deur open om 15.45 uur. 

 

Brengen en halen 

Inlooptijd bij het brengen in de ochtend is van  8.30 - 8.45 uur en halen vanaf 11.45 uur. 

Inlooptijd bij het brengen in de middag is van 13.00 - 13.15 uur  en halen vanaf 15.45 uur. 

Als iemand anders uw kind komt halen, geef dan de naam van die persoon door aan de 

leidsters. De leidsters laten uw kind anders niet met derden meegaan. 

 

Afwezigheid 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, dan vragen wij u dit voor 

9.00 / 13.30 uur aan de leidsters van de peuteropvang door te geven. 

Onder Moeders Paraplu  06 – 20 30 10 09  

De Regenboog 06 – 13 71 70 72  

 

Bereikbaarheid ouders 

Op de peuteropvang dient een telefoonnummer (evenals een reservenummer) bekend te zijn 

waarop u te bereiken bent. 

 

Wat neemt uw kind mee naar de peuteropvang 

Halverwege de ochtend/middag krijgt uw peuter gezamenlijk met de andere peuters de 

gelegenheid iets te eten en te drinken. Wij raden u aan geen zoetigheid zoals chocolade of 

koolzuurhoudende dranken mee te geven. Enkele suggesties: fruit, liga, rijstwafel, brood. 

Voor de middag vragen wij u alleen fruit en iets te drinken mee te geven. 

Het meegeven van chocola en /of snoep stellen wij niet op prijs. 

 

Verschoning 

Indien uw kind nog niet zindelijk is, geeft u dan voldoende verschoning mee (luiers en 

vochtige doekjes). Is uw kind bezig om zindelijk te worden, geeft u dit  dan door aan de 

leidsters. Dan kan er ook in de peuterklas rekening mee gehouden worden (denkt u er hierbij 

ook aan om een extra setje ondergoed en bovenkleding mee te geven). 

 

Diëten 

Bij het kennismakingsgesprek informeren de ouders/verzorgers de leidsters over eventuele 

diëten van uw kind ( bv bij allergieën). Ook kan het zijn dat u uit levensbeschouwelijk 
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oogpunt liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Geeft u dit gerust door.  

De leidsters van Onder Moeders Paraplu en De Regenboog houden hier dan rekening mee. 

Ziekte 

Zieke kinderen kunnen niet op de peuteropvang komen, omdat we niet voldoende 

mogelijkheden hebben om deze kinderen de verzorging te geven die ze op dat moment nodig 

hebben. Als uw kind op de peuteropvang ziek wordt, lichten wij u zo spoedig mogelijk in en 

kunt u uw kind komen ophalen. 

Onder een ziek kind verstaan wij een kind dat: 

- Verhoging vanaf 38,5 graden heeft.

- Hangerig of lusteloos is.

- Klaagt over pijn.

- Een besmettelijke ziekte heeft.

- Ontstoken ogen hebben.

- Hoofdluis heeft.

Pedagogisch beleidsplan 

Ons pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de vestiging van de peuteropvang en op onze 

website www.peuterklassen.nl 

Trakteren 

Meldt u van tevoren even wanneer uw kind zijn of haar verjaardag viert. Op de peuterklas 

wordt aan dit feest veel aandacht besteed. Wij zien graag dat u bij een traktatie aan de groep 

een gezonde traktatie uitdeelt in plaats van snoep. 

Buggy’s en autostoeltjes 

Op last van de brandweer verzoeken wij u vriendelijk om zo min mogelijk buggy’s en 

autostoeltjes achter te laten. Indien u deze meeneemt , vragen wij u vriendelijk deze in te 

klappen. 

Vakantieregeling 

In de peuterklassen hanteren wij de vakantieregelingen die van toepassing zijn op de 

basisscholen in Weesp ( data  kunt u vinden in de schoolkrant, nieuwsbrief en in de 

gemeentegids). Bij afwijking van deze regeling zult u zo spoedig mogelijk op de hoogte 

worden gebracht. 

Informatievoorziening 

Ongeveer 6 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat belangrijke 

informatie over de opvang van uw kind. De stichting gaat ervan uit dat u kennis neemt van de 

inhoud van de brief. 

Oudercommissie 

De Stichting Weesper Peuterklassen heeft een oudercommissie. Deze oudercommissie brengt 

advies uit over het pedagogisch beleid en het jaarplan van de peuteropvang. 

De oudercommissie houdt u op de hoogte en jaarlijks vindt er een jaarvergadering plaats. 

Heeft u vragen/opmerkingen stuur een mail naar: oudercommissie@swp.nl 

De Regenboog    Onder Moeders Paraplu 

Schoolpad 3 Singel 4a 
1383 ED Weesp 1381 AT Weesp 

Stichting Weesper Peuterklassen 
Postbus 5091 
1381 GB Weesp 
06 51098201 06 13717072 06 20301009

http://www.peuterklassen.nl/
mailto:oudercommissie@swp.nl

