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Huisregels BSO Handj in Handj

Openingstijden

Tijdens schoolweken is Buitenschoolse opvang Handj in Handj geopend van maandag t/m 
vrijdag voor school van 7.30u tot 8.30u en na school op maandag dinsdag en donderdag van 
14.45u tot 18.00u. Woensdag van 12.30u tot 18.00u en vrijdag van 12.00u tot 18.00u 
gedurende het hele jaar. Met uitzondering van erkende zon- en feestdagen: nieuwjaarsdag, 
carnavalsmaandag en dinsdag ,paasmaandag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, dag na 
hemelvaart, tweede pinksterdag, Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar), eerste en tweede 
kerstdag.

Vakantieopvang

In de herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie en zomervakantie is er 
vakantieopvang van maandag t/m vrijdag van 7.30u tot 18.00u. Ook tijdens studiedagen 
wordt er opvang geboden van 7.30u tot 18.00u, waarbij opgemerkt dient te worden dat 
kinderen die normaliter op deze dag gebruik maken van de BSO, voorrang hebben. Deze 
voorrang geldt ook voor de vakantieperiodes.

Halen en brengen

Tussen 7.30u en 8.15u kunnen de kinderen gebracht worden naar de voorschoolse opvang.
Het is voor deze kinderen mogelijk om hier te ontbijten.
Vanaf 8.15u worden de kinderen van groep 1 en 2 naar de groep gebracht. De kinderen van 
de andere groepen lopen naar het schoolplein waar ze moeten zijn.
  

Om 14.45u komen groep 1 en 2 onder begeleiding naar de naschoolse opvang.
De andere groepen lopen zelfstandig naar de groepsruimte van de BSO.
Ouders/verzorgers kunnen hun kind uiterlijk om 18.00u ophalen bij de BSO.

In overleg met de leidsters kan er eventueel afgeweken worden van deze tijden. Ruilen van 
dag is mogelijk, mits er plek is een week eerder of later.
Indien anderen dan de eigen ouders/verzorgers het kind komen halen, dan dient dit duidelijk 
aan de groepsleiding te worden medegedeeld.

Afmelden

Indien het kind kinderdagverblijf Handj in Handj wegens ziekte niet kan/zal bezoeken vragen 
we u om het kind af te melden voor 7.30u voor de voorschoolse opvang en voor 12.00u voor 
de naschoolse opvang.
Overige afmeldingen dienen z.s.m. te worden doorgegeven, dit i.v.m. eventuele andere 
ruilingen. Ook bij vakanties is het gewenst dit tijdig door te gegeven.
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Ziekte

Wanneer een kind echt ziek is, vragen wij om een kind thuis te houden. Bij enige twijfel of 
een kind wel of niet mag komen, kunnen de ouders met de leiding overleggen. Indien het 
kind in BSO Handj in Handj ziek wordt of een ongeval overkomt, dan worden de ouders altijd 
geïnformeerd en dan zal er samen overlegd worden wat op dat moment de beste oplossing 
is. Daarnaast zullen de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd worden. Indien het echt nodig 
is, wordt de huisarts ingeschakeld en bij echte spoed wordt de “huisarts” van Handj in Handj 
geraadpleegd. 

Indien er in een gezin een besmettelijke ziekte voorkomt, vragen wij u dit door te geven aan 
BSO Handj in Handj. Er kunnen dan maatregelen getroffen worden, die verdere uitbreiding 
voorkomen. Ouders zullen via het prikbord geïnformeerd worden welke besmettelijke ziekte 
er heerst. Verder kunnen ouders altijd informatie vragen bij BSO Handj in Handj en ligt er 
een GGD-klapper ter inzage.

Verder willen wij jullie verwijzen naar het protocol “zieke kinderen en medicijnen”

Voeding

BSO Handj in Handj verzorgt geen ontbijt tijdens de voorschoolse opvang. Kinderen krijgen 
wel de gelegenheid om het van thuis meegenomen ontbijt op te eten. 

Als de kinderen uit school komen wordt er bij BSO Handj in Handj gezamenlijk fruit en of een 
gezonde koek gegeten en een beker sap of ranja gedronken.

Dieetvoeding of kinderen met allergie kunnen dit aangeven bij de pedagogisch medewerker. 
Waar mogelijk wordt hier rekening mee gehouden. Waar niet mogelijk vragen we aan de 
ouders om zelf een koek of drinken mee naar de opvang te geven.

Dagindeling 

Bij BSO Handj in Handj wordt er gewerkt met een verticale groep, dat wil zeggen dat de 
groep is samengesteld uit kinderen van de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.

Er wordt gezamenlijk gestart aan tafel met het eten van fruit en of een koek en wat te 
drinken. Vervolgens mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. Er wordt de 
mogelijkheid geboden tot het maken van huiswerk en er worden suggesties gedaan voor 
mogelijke activiteiten. Soms worden er ook gezamenlijke activiteiten aangeboden. Echter het 
kind mag zelf kiezen of het hier wel of niet aan wil deelnemen. Het is dus niet zo dat alle 
kinderen altijd bezig zijn met dezelfde activiteit.

Aciviteiten tijdens de vakantieopvang

Tijdens de vakantieopvang wordt er met thema’s gewerkt. Er worden dan diverse activiteiten 
georganiseerd.
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Leiding/oudercontacten

De betrokkenheid van ouders bij het reilen en zeilen van BSO Handj in Handj wordt zeer op 
prijs gesteld. Het contact zal voornamelijk bij de het brengen en halen van het kind zijn. 
Uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen bij de leiding. 
Klachten, suggesties en wensen kunnen door worden gegeven bij de leiding van Handj in 
Handj.

Tot slot

In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, beslist BSO Handj in Handj


