Praktische informatie voor ouders
De openingstijden en het vakantierooster vindt u elders op de site.
Ziekmelden kan telefonisch, graag voor 8.30 uur of via de mail (info@duimelotjeede.nl).
Op de ochtenden neemt ieder kind zelf een beker drinken mee en een bakje met geschild fruit. Graag
op de beker en het bakje de naam van uw kind vermelden. Op de middagen nemen de kinderen
alleen een beker drinken mee. Van de peuteropvang krijgen zij dan een koekje.
De eerste keer mogen de ouders een poosje blijven.
Bij binnenkomst is er voor de ouders de mogelijkheid, om nog even een boekje voor te lezen, een
puzzel te maken met uw kind en evt. één van de pm’ers te spreken.
Peuters gebruiken in de groep geen speen. Deze wordt weer meegenomen naar huis of direct
bij binnenkomst opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats, buiten het bereik van kinderen.
Ouders/verzorgers zien erop toe dat kinderen geen kleine spulletjes meenemen die gevaarlijk
kunnen zijn zoals bv. muntjes, knikkers e.d.
Rondom het brengen en ophalen van kinderen gelden de volgende afspraken:
 Ouders geven het vooraf door aan de pm’ers dat iemand anders het kindje komt ophalen.
 Kinderen worden op de afgesproken tijd gebracht en opgehaald (tenzij er vooraf andere
afspraken zijn gemaakt) en ouders bellen altijd op als ze onverwacht verhinderd zijn om op tijd te
komen.
 Als de pm’ers nog bezig zijn met een activiteit, mag u in het halletje blijven wachten. Eén van
pm’ers zorgt dat uw kind naar u toe komt.
 Ouder en kind melden zich af bij de pm’er. De verantwoordelijkheid voor het kind ligt vanaf dat
moment bij de ouder.
Betrokkenheid van ouders is van groot belang voor ons. Uw stem mag gehoord worden. Wij staan
open voor uw ideeën, complimenten maar ook voor uw vragen en/of kritiek. Heeft u een vraag of
opmerking, n.a.v. een brief, de activiteit of peuteropvangochtend, meld het ons dan.
Peuteropvang Duimelotje heeft een oudercommissie. Verdere info van deze commissie kunt u vinden
op de website.
Op de peuteropvang hangt een lijst bij het bureau van de pm’ers. Hierop kunnen verjaardagen van
papa, mama, opa, oma, of anderen (bijv. broertjes/zusjes) vermeld worden. Uw peuter maakt voor
deze verjaardagen een mooi kadootje. Ook voor een bruiloft maken de peuters wat moois!

De verjaardag van de peuter zelf wordt gevierd op de peuteropvang. Datum en tijd wordt met de
pm’ers afgesproken.
Verschoning: indien nodig wordt uw peuter verschoond. Luiers zijn op de peuteropvang aanwezig.
Voor ieder nieuw thema ontvangt u een digitale nieuwsbrief. Hierbij zit ook een themabrief. Vaak
staan hier ook tips en ideeën op voor u als ouders thuis.
Als er bijzonderheden zijn horen wij dit graag. Dit kan van invloed zijn op het gedrag van uw peuter.
Net voordat de peuter naar de basisschool toe gaat (meestal rond de 4e verjaardag) wordt er een
afscheidsfeestje op de peuteropvang gevierd. Hier mogen de ouders ook bij zijn. Datum en tijd wordt
met de pm’ers afgesproken.
Bij het bereiken van de vierjarige leeftijd worden de peuters automatisch uitgeschreven. Indien
ouders hun peuter eerder willen uitschrijven geldt een opzegtermijn van één maand.

