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Huisregels Kindercentrum Mamaloe KDV  
 
Opening 
Kindercentrum Mamaloe is geopend tussen 06:30 en 18:30 uur. De standaard opvangtijden 
liggen tussen 07:30-18:00 uur. Voor contracten met vervroegde en verlengde opvang 
hanteren wij ruimere openingstijden. Kindercentrum Mamaloe is 51 weken per jaar geopend. 
Wij zijn gesloten op de algemene erkende feestdagen en de dagen tussen kerst en oud en 
nieuw. Kindercentrum Mamaloe kent per jaar 2 studie dagen. 
 
Wenperiode 
Het wennen begint vanaf de eerste dag van de plaatsing. Afhankelijk van plaatsingsdagen 
van uw kind duurt het in principe twee weken voordat het kind hele dagen kan komen. 
Omdat dit in het belang is van uw kind verzoeken wij u hier rekening mee te houden. 
 
Zelf mee te nemen 
Een slaapzak, pantoffels, fopspeen, een fles waar het kind graag uit drinkt, knuffel en 
reserve kleertjes, flesvoeding in een container en een stukje fruit per dag. 
 
Brengen en halen 
Kinderen kunnen gebracht worden tot 09:00 uur en ’s middags gehaald worden vanaf 15:30 
uur. In overleg kunnen kinderen later gebracht of eerder gehaald worden. Indien uw kind niet 
komt dient u deze voor 09.30 uur af te melden. De ouders zijn verantwoordelijk voor het 
brengen en halen van hun kind. Het ophalen van het kind door een ander dan de 
ouders/verzorgers, kan alleen na toestemming van de ouders/verzorgers plaatsvinden. De 
groepsleiding dient hier dus vooraf over geïnformeerd te worden. 
 
Absentiemelding  
Wanneer het kind ziek is of om een andere reden niet komt, dient Kindercentrum Mamaloe 
hiervan voor 09.30 uur op de hoogte te worden gesteld. Bij afwezigheid van het kind blijven 
de opvangkosten verschuldigd. Ingeval van langdurige ziekte (meer dan twee maanden) kan 
de plaatsing worden opgeschort. Dit dient u schriftelijk aan te vragen.  
 
Oudercontacten  
Een regelmatig contact met de ouders achten wij noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden: 

 Dagelijks kunnen de pedagogisch medewerkers worden aangesproken. 

 Minimaal 1 maal per jaar vindt er een individueel gesprek plaats met de ouders. 

 Voor het bespreken van individuele problemen kan zowel op initiatief van de 
ouders als van de pedagogische medewerker een afspraak worden gemaakt. 

Ziekte  
Een kind dat ziek is kan niet worden opgevangen bij Kindercentrum Mamaloe. Wij vinden 
een kind ziek als het een temperatuur heeft boven de 38,5C of zich duidelijk niet prettig voelt 
in de groep dit ter beoordeling van de pedagogische medewerker. Als een kind ziek wordt bij  
 
Kindercentrum Mamaloe is het van belang dat het kind zo snel mogelijk wordt opgehaald. 
Daarom is het noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop de ouder(s) overdag bereikbaar 
zijn, bekend zijn bij Kindercentrum Mamaloe. 
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Als er bij Kindercentrum Mamaloe besmettelijke kinderziektes zoals waterpokken of rode 
hond heersen, wordt dit bekend gemaakt aan de ouders. Omgekeerd wordt ook van de 
ouders verwacht dat zij dit doorgeven aan de pedagogische medewerker. Kindercentrum 
Mamaloe volgt in geval van ziekte de richtlijnen van de GGD. 
 
Roken  
Kindercentrum Mamaloe is geheel rookvrij. Dit geldt voor de ruimten waar de kinderen 
komen en voor de buitenspeelplaats. 
 
Uitstapjes 
Regelmatig worden er kleine uitstapjes gemaakt en activiteiten ondernomen met de 
kinderen. Dit zal plaatsvinden op loopafstand van Kindercentrum Mamaloe. Bij uitstapjes 
waarbij vervoer nodig is wordt vooraf toestemming en/of medewerking gevraagd. 
 
Foto en film 
Wij maken van de leuke activiteiten foto’s en filmpjes van de kinderen die wij gebruiken voor 
onze website en/of facebooksite. Indien u niet wilt dat foto’s en/of filmpjes waarop uw 
kind(eren) staan gebruikt worden op onze website of facebooksite dient u dit schriftelijk te 
melden. 
 
Kleding 
Het is prettig om uw kind niet de beste kleding aan te doen, omdat er regelmatig buiten wordt 
gespeeld en wordt geknutseld. 
Het is handig om reservekleding voor uw kind bij Kindercentrum Mamaloe achter te laten in 
het daarvoor bestemde mandje. Kijk dit mandje ook regelmatig na, want voor u het weet zijn 
zij eruit gegroeid. Als uw kind kleding van Kindercentrum Mamaloe heeft meegekregen 
verwachten wij dat zo snel mogelijk terug. 
 
Huisdieren  
Volgens de verordening van de kinderopvang is het meenemen van huisdieren niet 
toegestaan. 

 
Hygiëne  
Bij Kindercentrum Mamaloe staan drie zaken hoog in het vaandel: 
 

-  rust 
-  regelmaat en  
-  reinheid. 
 

Kindercentrum Mamaloe mag niet betreden worden met straatschoeisel. Binnen dragen de 
kinderen pantoffels. De ouders dragen binnen overschoenen. Bij regen en sneeuw schoenen 
uittrekken.  
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