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Huisregels  

Algemeen 

-‐ Het is verboden te roken in en om het gebouw. 
-‐ De spullen die eventueel van thuis kunnen worden meegenomen zijn; een setje 

reserve kleding, een slaapzak, knuffel / speen en fles(voeding), voorzien van naam.  
-‐ Bij Olleke Bolleke is genoeg speelgoed, speelgoed van thuis hoort thuis. 
-‐ Geen buitenfietsen of buitenspeelgoed binnen (en omgekeerd). 
-‐ Binnen mag niet gerend en gegild worden. 

 
Halen en brengen 
 

-‐ Olleke Bolleke is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 tot 18.00.  
Uitzonderingen zijn de erkende feestdagen, 5 mei in de lustrumjaren en de jaarlijkse 
studiedag. 

-‐ Kinderen kunnen gebracht en gehaald worden tussen 7.00 en 18.00. 
-‐ Wanneer ouders een overdracht willen, dienen zij ruim voor 18.00 binnen te zijn.  
-‐ Auto’s worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken. 
-‐ De toegangshekken en deuren worden zorgvuldig gesloten na gebruik. 
-‐ Kinderen worden niet meegegeven aan vreemden. Ouders geven van te voren aan 

de leidsters van de groep door als hun kind(eren) door iemand anders gehaald wordt. 
-‐ Wanneer een kind niet komt, dienen ouders dit voor 9.00 ‘s ochtends bij de leidsters 

te melden. 
-‐ Als een kind eerder dan normaal opgehaald wordt, wordt dit doorgeven aan de 

leidsters van de groep. 
-‐ Als een kind een bepaalde periode vakantie heeft, wordt dit zo snel mogelijk 

doorgeven aan de leidsters van de groep. 
-‐ Ouders geven altijd aan bij de leidsters dat zij hun kind ophalen/meenemen. Bij 

calamiteiten is het belangrijk dat leidsters weten welke kinderen wel/niet aanwezig 
zijn/zijn opgehaald.  

-‐ Jassen worden ophangen aan de kapstok bij de juiste naam, foto of groep en 
voorzien van naam. 

-‐ Persoonlijke eigendommen van de kinderen worden opgeborgen op de persoonlijke 
plaats van het kind en voorzien van naam. 

-‐ Bij slecht en nat weer altijd de schoenen van de kinderen uitdoen en onder de jassen 
plaatsen. Kinderen moeten wel slofjes aan omdat de vloer glad kan zijn wanneer ze 
op sokken lopen. 

-‐ Bij slecht en nat weer dienen ouders blauwe plastic hoesjes over de schoenen aan te 
trekken of de schoenen uit te doen. Blauwe hoesjes te vinden bij de ingang.  

-‐ Maxi cosi plaatsen in de opbergruimte van de eigen groep (locatie Kelderswerf); in de 
slaapruimte (locatie Caegh); in de hal/entree (locatie Hensbroek) 
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-‐ Kinderwagen plaatsen in de nis in de grote hal (locatie Kelderswerf); bij de garderobe 
van de buitenschoolse opvang (locatie Caegh); in de grote hal (locatie Hensbroek) 

 
Veiligheid 
 

-‐ Bij Olleke Bolleke wordt gewerkt met een protocol veiligheid en een protocol veilig 
slapen.  

-‐ Olleke Bolleke heeft ontruimingsplannen voor de verschillende locaties. Ontruimingen 
worden regelmatig geoefend.  

-‐ Er zijn dagelijks voldoende leidsters met een diploma BHV en/of EHBO voor kinderen 
aanwezig op de locaties.  

-‐ Jaarlijks wordt een risico inventarisatie rondom de veiligheid in en om onze 
gebouwen gemaakt. Aansluitend wordt een plan van aanpak om situaties zo veilig 
mogelijk te maken. 

-‐ De belangrijkste regels: 
-‐ Bekers met hete koffie/thee worden buiten bereik van kinderen gezet. 
-‐ Met speelgoed of andere spullen wordt niet gegooid. Er wordt binnen ook niet 

gevoetbald.  
-‐ Losse spullen en spelmateriaal worden zo veel en snel mogelijk opgeruimd en blijven 

niet op de grond slingeren. 
-‐ Kleine onderdeeltjes en kapot speelgoed wordt weggegooid. 
-‐ Wanneer er (gebruikte) verkleedkleren of ander nieuw (gebruikt) spelmateriaal 

binnenkomt, wordt dit gecontroleerd op veiligheid. 
-‐ Tassen en jassen van volwassenen worden buiten bereik van kinderen gehouden en 

opgeborgen.  
-‐ M.u.v. vissen, zijn (huis)dieren zijn niet toegestaan binnen onze locaties.  
-‐ Kinderen dragen bij voorkeur geen sieraden om de nek, of koordjes aan kleding. 
-‐ De kinderen mogen niet zonder toezicht op trappetjes klimmen, dit gaat altijd onder 

begeleiding.  
-‐ Kinderen mogen niet op de vensterbank klimmen. Alleen onder begeleiding bij het 

zwaaien (geldt alleen in Hensbroek) 
-‐ Schoonmaakmiddelen en andere giftige stoffen worden hoog opgeborgen of ze staan 

achter slot en grendel. 
-‐ Niet staan op stoelen, tafels en banken. 
-‐ Niet in de hoge box klimmen. 
-‐ Niet in kasten klimmen.  
-‐ Baby’s die kunnen gaan staan, worden in een tuigje vastgezet in de kinderstoel. 
-‐ Kinderen mogen niet in de keuken komen behalve onder begeleiding van een 

leidster.  
-‐ Kinderen bedienen geen (keuken)apparatuur. Apparatuur en snoeren zijn buiten 

bereik van kinderen.  
-‐ Het hekje/de deur tussen de keuken en de hal moet te allen tijde dicht zijn. 
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Hygiëne 
 

-‐ Bij Olleke Bolleke wordt gewerkt met diverse hygiëneprotocollen.  
-‐ Jaarlijks wordt een risico inventarisatie rondom de hygiëne in en om onze gebouwen 

gemaakt. Aansluitend wordt een plan van aanpak gemaakt om situaties zo 
hygiënische mogelijk te maken. 

-‐ Olleke Bolleke hanteert rondom ziekte, hygiëne, etc. de richtlijnen van de GGD.  
-‐ Olleke Bolleke hanteert een ziekteprotocol.  
-‐ De belangrijkste regels: 
-‐ In de toiletten en verschoningsruimtes wordt niet gespeeld, daar hoort dus ook geen 

speelgoed. 
-‐ Na het buitenspelen, toiletbezoek en voordat we aan tafel gaan worden de handen 

gewassen. 
-‐ Kinderen hebben zoveel mogelijk hun eigen bed. 
-‐ Kinderen gebruiken alleen hun eigen bestek, bord, beker, fles, speen, etc.  
-‐ Neuzen worden gesnoten met wegwerpzakdoeken.  

Buitenspelen/uitstapjes 

-‐ Ouders tekenen voor akkoord voor het maken van uitstapjes op het alarmformulier.  
-‐ Voordat we een uitstapje maken, worden eerst altijd afspraakjes gemaakt met de 

kinderen; zoals wachten op elkaar, samen oversteken, goed luisteren, bij elkaar 
blijven en elkaar een hand vasthouden bij het oversteken. 

-‐ Er wordt zoveel mogelijk overgestoken bij zebrapaden.  
-‐ De bolderkar wordt altijd meegenomen met uitstapjes.  
-‐ Eén leidster mag maximaal 6 kinderen meenemen met een uitstapje. 
-‐ Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt, heeft minimaal één leidster een mobiele 

telefoon bij zich. 
-‐ Als kinderen ondanks de afspraken niet luisteren, worden zij in de bolderkar gezet. 
-‐ Er wordt toiletpapier meegenomen voor de neuzen. 
-‐ Als we naar de speeltuin gaan of een ander uitstapje maken, wordt ook een EHBO 

trommel meegenomen. 
-‐ Er wordt goed gecontroleerd dat de hekken gesloten zijn wanneer er op de 

speelplaats gespeeld wordt. 
-‐ Kinderen worden zomers ingesmeerd als de zon schijnt. 
-‐ Wanneer de kinderen zomers in een badje spelen, hebben zij altijd een zwembroekje 

of onderbroekje aan. 
-‐ Er wordt niet gebotst met de fietsjes/auto’s tegen elkaar, of tegen de muren of 

hekken. 
 
Slapen  
 

-‐ Kinderen hebben zoveel mogelijk een slaapzak van thuis mee. Zo hebben kinderen 
altijd een slaapzak in de juiste maat en voor het juiste seizoen.  

-‐ Wanneer kinderen slapen met een speen, doek en/of knuffel, wordt dit van thuis 
meegegeven.  
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-‐ Kinderen slapen zoveel mogelijk volgens het slaapritme van thuis.  
-‐ Als kinderen niet kunnen slapen er even bij gaan zitten. 
-‐ Als kinderen niet meer slapen; ’s middags wel even laten rusten op een stretcher of 

met een boekje op de bank. 
-‐ Er is een protocol veilig slapen bij Olleke Bolleke. Leidsters houden zich hier aan.  

 
Eten en drinken 

-‐ Ouders geven op het alarmformulier aan of het kind allergisch is voor bepaalde 
producten. Ook kan rekening gehouden worden met een dieet of voedingsrichtlijnen 
i.v.m. geloof, cultuur, etc.  

-‐ Olleke Bolleke voorziet de kinderen van eten en drinken. Eten en drinken van thuis 
meegeven is niet nodig, tenzij kinderen eten of drinken nodig hebben wat niet 
standaard wordt aangeboden door Olleke Bolleke.  

-‐ Kinderen eten en drinken alleen aan tafel. Zij lopen niet tijdens het eten of drinken.  
-‐ Voor we gaan eten wordt er eerst een liedje gezongen. (1,2,3… Smakelijk eten… 3 

maal een vogel…) 
-‐ We wachten op elkaar met eten.  
-‐ Samen eten is gezellig dus er wordt ook gezellig gekletst, maar met een lege mond. 
-‐ We proppen niet met eten. 
-‐ We blijven aan tafel zitten totdat iedereen klaar is met eten en drinken. 
-‐ Kinderen krijgen eerst een broodje met hartig beleg en eten dit met vork, daarna 

krijgen zij een broodje met pindakaas, appelstroop, smeerkaas of een cracker. 
-‐ Kinderen krijgen maximaal 2 hele broodjes en een cracker, meer broodjes krijgen 

kinderen in overleg. 
-‐ Na het eten krijgen de kinderen een beker melk of karnemelk, en soms in overleg met 

de ouders iets anders. 
-‐ Het brood eten wordt afgesloten met het versje ‘happer de hap’. 
-‐ Na de tafelmomenten worden de toeten gepoetst.  


