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Huisregels 

Algemeen 

• Openingstijden dat de kinderen gebracht en gehaald kunnen worden zijn van 7:00 
uur tot 18:30 uur. Uitgezonder nationale feestdagen, dan is Marron gesloten. Op 
kerstavond & oudejaarsdag sluit Marron om 17:00.   

• Graag uw kind voor 09:00 uur brengen. Dan starten we gezamenlijk de dag.  

• Vanaf 9:00 uur tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur zit de voordeur op slot. U 
kunt dan aanbellen. 

• Wij ontvangen graag op tijd bericht als u verhinderd bent of het niet redt om binnen 
de afgesproken tijden uw kind(eren) te brengen of te halen. 

• Indien uw kind door iemand anders dan door vader of moeder opgehaald wordt, laat 
u dit weten aan de leidsters. Uw kind kan niet worden meegegeven wanneer wij hier 
niet van op de hoogte zijn. 

• Indien uw kind afwezig is door ziekte, vakantie e.d. dient u dit zo spoedig mogelijk te 
laten weten aan de leiding van Marron. Dit kan zowel mondeling, telefonisch 06-
83619664 als via de mail naar anja@kdvmarron.nl  

• Wens u gebruik te maken van onze ruilservice dan kunt u dit aanvragen via de 
ouderlogin op onze website of bij anja@kdvmarron.nl  

• Wij streven ernaar e-mails binnen twee werkdagen te beantwoorden.  

• Hekken en deuren worden alleen geopend of gesloten door ouders en/of verzorgers. 

• Gelieve uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.  

• Zet de motor van uw auto uit, wanneer u uw kind wegbrengt of ophaalt. 

• Niet toeteren bij het wegrijden i.v.m. overlast. 

• Maxi-Cosi’s, kinderwagens, buggy’s of fietsjes graag weer meenemen of in de 
ontvangsthal plaatsen.  

• Laat nooddeuren altijd vrij van speelgoed of andere mogelijke obstakels. 

• Er mag niet gerookt worden in het schoolgebouw en op het speelterrein.  

• Sieraden of eigen speelgoed is eigenrisico. Gelieve thuis te laten. 

• Marron werkt met een aandachtsfunctionaris. Dit is een belangrijk persoon voor het 
implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Anja Franken en Fiona Vloet vervullen deze rol. 

• Klachten mogen besproken worden met de locatieverantwoordelijke of directie. Dit 
kan bij brengen en halen van het kind of via een afspraak. Indien gewenst is het ook 
mogelijk een klachtenprocedure te starten. Deze is op te vragen bij de 
locatieverantwoordelijke.  

 
Verzorging  

• Het is noodzakelijk dat u de pedagogisch medewerkers tijdig informeert, wanneer uw 
kind een dieet of allergie heeft.   

• Indien uw kind medicijnen nodig heeft, dient u dit altijd door te geven en de originele 
verpakking en bijsluiter van het medicijn mee te geven. Daarnaast ben u verplicht een 
medicatieformulier in te vullen, waarmee u ons toestemming geeft het medicijn toe te 
dienen bij uw kind. Het is hierbij van belang dat de naam van uw kind op het medicijn 
staat. 

• De pedagogisch medewerkers dienen geen zetpillen of paracetamol toe bij kinderen. 

• Zet de naam van uw kind in/op zijn/haar eigendommen, zoals schoenen, sloffen, jas, 
tas, knuffel, spenen, flessen, voeding etc. 
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• Bij binnenkomst graag de schoenen van uw kind op het rek zetten en sloffen aan op 
de groep. 

• Houd in de gaten of de reservekleding in het bakje van uw kind nog passend is voor 
de tijd van het jaar en de goede maat heeft.  

• Het is wenselijk dat u een vertrouwde knuffel (of iets anders) en eventueel een speen 
meegeeft. 

• Flesvoeding dient u zelf onbereid mee te geven. 

• Borstvoeding dient u gekoeld en voorzien van naam en kolfdatum mee te geven . 
(borstvoeding ouder dan 3 maanden mogen wij niet geven aan uw kind)  

• Voedingen voor uw kind tot een jaar gaat in overleg met u. 

• Vanaf een jaar gaat uw kind mee in het dagritme van Marron. Het krijgt dan: Water, 
thee, aangelengde appelsap, melk, warme maaltijd, rauwkost met eventueel een 
gekookt eitje, soepstengel/biscuitje, broodmaaltijd (volkorenbrood, beschuit, crackers, 
meergranen rijstwafels). U kunt uw wensen doorgeven bij de pedagogisch 
medewerkers. 

• Marron Kinderdagverblijf verstrekt de luiers. 

• De kinderen slapen in een slaapzak (verstrekt door Marron) en zoveel mogelijk in een 
vast bed, afhankelijk van de groepssamensteling. Richtlijn is baby’s boven en grotere 
kinderen beneden.  

• Marron heeft een rooster voor dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse 
schoonmaaktaken. 

• Middels het formulier ‘Veilig Slapen’ geeft u te kennen waar uw kind mag slapen en 
hoe. U bent daarbij ook op de hoogte van ons protocol veilig slapen. . 

• Het is gewenst om de kinderen geen sieraden om te doen of kleding met lange 
koordjes i.v.m. de veiligheid.  

 
Gezondheid 

• Wanneer uw kind ziek is geworden bij Marron en het niet kan meedraaien met de 
groep en het dagritme dan moet uw kind opgehaald worden binnen drie uur. 

• Heeft uw kind hoofdluis dan is hij/zij welkom na behandeling van een anti-
hoofdluisshampoo. 

• Indien uw kind last heeft van een ernstige verkoudheid, ontstoken ogen, buikgriep, 
koorts, (schimmel)infectie e.d. verzoeken wij u om uw kind thuis te houden i.v.m. 
hygiëne (zie ziektebeleid map GGD op de groep)  

• Een ziek kind kan beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest van de groep kan 
aansteken.  

• Bij 38.5 graden koorts verzoeken wij u om uw kind thuis te houden.  

• Heeft uw kind een infectieziekte dan is het noodzakelijk om dit door te geven aan een 
medewerker van Marron. 

• Heeft uw kind krentenbaard dan is hij/zij welkom 48 uur na start van een antibiotica 
behandeling. 

• Heeft uw kind waterpokken dan is hij/zij welkom als alle blaasjes zijn ingedroogd. 
 
 

 

 


