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HUISREGELS KDV CHRISTOFFELTJE  
 
Regels zijn hulpmiddelen en geen onveranderlijke wetten. Soms moet er -in overleg- 

van de regels afgeweken worden. Wij hechten belang aan een goede verstandhouding 

tussen ouders/verzorgers en leiding.  

 

Huisregels: 

 Met vragen over het pedagogisch en het financieel beleid, en alle overige 

vragen over de geldende regelgeving met betrekking tot de kinderopvang kunt 

u terecht bij Bianca Kempff - Metze (manager) dagelijks van 9 tot 16:00 uur en 

op woensdag van 9 tot 13:00 uur. telefoonnummer:077-3543587, e-mailadres: 

bianca@rudolfsteinereducare.nl  

 Voor aanmeldingen, intakegesprekken en uitschrijvingen kunt u iedere 

dinsdagochtend telefonisch een afspraak maken met Angelique Nijssen 

(coördinator Christoffeltje) tussen 9:00 en 12:00 uur, telefoonnummer:  

077-3543587 of per e-mail: angelique@rudolfsteinereducare.nl  Afmeldingen of 

ziektemeldingen via de telefoonbeantwoorder van KDV Christoffeltje: 

 077-3528771, indien nodig bellen we u terug. Wij nemen tijdens de ochtend 

geen telefoon op dit i.v.m. de rust. Voor calamiteiten kunt u het nummer van 

de Rudolf Steiner Educare bellen: 077-3543587 

 Wij zorgen voor brood, drinken (appeldiksap) en gezonde tussendoortjes.  

De voedingsmiddelen die wij gebruiken zijn zoveel mogelijk van biologische 

kwaliteit en zonder toegevoegde suikers. 

 De kinderen hoeven geen extra lunchpakketje mee te nemen naar KDV 

Christoffeltje, wel extra fruit. Kinderen die tot 18:00 uur blijven, hoeven geen 

extra lunchpakketje mee te nemen naar KDV Christoffeltje, wel eventueel een 

warme maaltijd meegeven.  

 Kinderen die allergisch zijn graag een eigen lunchpakketje meegeven en iets 

lekkers wat eventueel uitgedeeld kan worden tijdens verjaardagen. 

 Voor baby’s tot 1 jaar gebruiken wij een schriftje  

 Met betrekking tot babyvoeding worden er in onderling overleg goede afspraken 

gemaakt, deze worden vastgelegd in het schriftje dat dagelijks mee naar huis 

gaat en weer bij ons terug komt. Ook eventuele bijzonderheden worden hier 

over en weer in vermeld. 

 Dagelijks, van 7:30 tot 18:00 uur is er in het huisje op het schoolplein van  

Christoffeltje plaats voor maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar, dit groepje 

heet ‘Zonnekinderen’.  

 Als u uw kindje komt halen, vragen wij u vriendelijk buiten naast de 

hoofdingang van Christoffeltje te wachten totdat wij klaar zijn en de deur open 

maken. 

Als er kindjes liggen te slapen, vragen we aan de ouders, die de kinderen om 

13.00 uur komen halen om bij het poortje van het speeltuintje te wachten. Wij 

maken het poortje en de achterdeur open en de ouders kunnen hun peuter in 

de ruimte van  Christoffeltje verwelkomen en meenemen.  

Zodra de ouders binnen zijn, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de 

ouders/verzorgers. 
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 ‘Bloemenkinderen’ is een extra stamgroep van maximaal 16 peuters van 2 tot 4 

jaar in het schoolgebouw (ruimte BSO) van de Rudolf Steiner Educare. Deze 

groep is alleen tijdens de ochtenduren geopend. Als u hier uw kind komt halen 

vragen we u vriendelijk om op de gang te wachten tot wij de deur openmaken. 

 In de middagen hebben we een extra groepje voor de oudste peuters in de 

kleuterklas, ‘Kabouterkinderen’. Ouders dienen hiervoor bij plaatsing een 

toestemmingsformulier te ondertekenen. 

 Flexibele opvang is alleen mogelijk als de 'beroepskracht – kind - ratio' dit 

toelaat (dat wil zeggen als er dan niet teveel kindjes in verhouding met het 

toegestane aantal leidsters zijn) en na onderling overleg.  

 Dit kan worden aangevraagd via ‘ouderverzoeken’ in KOVnet (ons software 

systeem ten behoeve van de kinderopvang administratie) of wordt (indien 

noodzakelijk volgens de wet kinderopvang) schriftelijk vastgelegd en 

ondertekend door de ouders/verzorgers.  

 Elke dag is op dezelfde manier ingedeeld. De 3 R’s (rust ritme en regelmaat) 

vormen de uitgangspunten van de structuur van de ochtend en middag. Zo 

ontstaat er houvast  en daarmee rust voor de peuters. 

 Er wordt altijd aan tafel gegeten.   

 Er wordt altijd onder voldoende toezicht buiten gespeeld. 

 Wandelingen zijn altijd onder voldoende begeleiding met tenminste 2 

medewerkers. 

 Kinderen worden in principe alleen meegegeven aan derden, indien de 

ouders/verzorgers daarvan bericht hebben gegeven.  

 Er is een ouderklapper ter inzage voor de ouders, met het pedagogisch 

beleidsplan, de risico-inventarisaties veiligheid- en gezondheid, het 

inspectierapport  en de (laatste) notulen van de oudercommissie. 

 

Vanuit visie handelen in de dagelijkse praktijk vraagt veel van de houding van de 

leidsters. Het vraagt de bereidheid om het kind telkens weer open tegemoet te treden. 

Dit betekent overigens niet dat er geen grenzen nodig zijn. Juist het aanbieden van 

specifieke activiteiten en het afleiden of ombuigen van minder gewenst gedrag 

nodigen het kind uit tot een vrije en unieke ontwikkelingsweg. 

 

We proberen kinderen te leren dat; 

 zij soms op hun beurt moeten wachten; 

 je soms dingen moet delen;  

 Je naast elkaar kunt spelen en elkaar moet kunnen verdragen; 

 Het niet 'leuk' is een ander te plagen of pijn te doen;  

 gillen en schreeuwen niet altijd even prettig is; 

 gooien met voorwerpen echt niet kan; 

 niet te rennen of te stoeien in de gangen van de school; 

 je niet overal toegang toe hebt; 

 je bij elkaar blijft tijdens het wandelen; 

 je nooit uit eigen beweging mag oversteken; 

 wat je zelf kunt doen ook zelf doet;zoals bv de schoenen aan trekken,zelf de jas 

aandoen,  de rits dicht maken, etc. 

 het fijn is om geen luier meer aan te hoeven, dus om op tijd naar het toilet te 

gaan. 
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 opruimen er ook bij hoort;     

 de handen gewassen worden voor het eten en na het toiletbezoek; 

 ze zelf het trapje van het huisje op en af kunnen; 

 ze zelf het trapje bij de zandbak in het peutertuintje op en af kunnen; 

 het fijn is om met alles mee te doen en te helpen.                                                                                          

 

Door volwassenen respectvol met de omringende wereld te zien omgaan, leert de 

peuter door middel van nabootsing, eerbied op te brengen voor mens, dier en 

materie.  


