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Algemeen












Natte plekken op de vloer meteen droog maken
Schoonmaakmiddelen en medicijnen buiten bereik van kinderen zetten
Stekkers uit de apparaten halen als je ze niet gebruikt en in het zicht zitten
Opletten dat kinderen niet over snoeren kunnen vallen
Materialen altijd op de juiste plek terug leggen
Defect speelgoed meteen weggooien
Handtassen van de leidsters hoog of in de gesloten kast
Werken en/of spelen met kleine voorwerpen doen we aan tafel
Leidsters geven het goede voorbeeld
Activiteiten/uitstapjes goed voorbereiden
Alert zijn bij activiteiten/ uitstapjes

Voor ouders/ verzorgers





Melden bij groepsleidster als hun kind door derden wordt opgehaald
Formulier medicijnverstrekking invullen bij toediening medicatie door leidsters
Deuren goed sluiten
Let goed op je kind als je samen naar buiten gaat en de straat over steekt

Garderobe/ hal







Kinderen zijn alleen onder toezicht in de hal
De jassen hangen allemaal aan de kapstok
In de hal lopen we rustig
Ruim losse voorwerpen meteen op
Bij nat weer de voeten vegen
De schoenen houden we aan

Leefruimte












Laat kinderen niet met deuren spelen
We nemen de tijd om te eten
In de groepsruimte lopen we
Gebruik speelgoed waar het voor bedoeld is
Meubels zijn geen klimtoestellen
Stoeltjes zijn om op te zitten
Wij zijn lief voor elkaar
We ruimen samen op
Schoonmaakrooster bij houden (schoonmaak, verkleedkleding, enz.)
Kleine voorwerpen/ speelgoed opbergen in een opbergbox
Wij spelen elke dag buiten, bij slecht weer naar de speelzaal








Gebruik elektrische apparaten altijd onder toezicht
Na gebruik van elektrische apparaten, meteen opruimen
Geen koordjes aan speelgoed
Koordjes aan kleding verwijderen of knoop in leggen
Zorg dat de thee of koffie buiten het bereik van kinderen staat
Meubilair controleren op beschadigingen

Buitenruimte













Controleer op zwerfvuil/ uitwerpselen
We ruimen samen op
Zand in de zandbank laten
Het hekwerk is geen klimrek
Handen wassen na het buiten spelen
Controleren op teken na spelen in hoog gras of struiken
Bij warm weer zoveel mogelijk in schaduw of onder parasol laten spelen
Buitenspeelgoed controleren op gebreken
Koordjes aan kleding verwijderen of knoop in leggen
Hek controleren op gebreken
Bij warm weer kinderen insmeren met zonnebrandcrème
Extra drinken aanbieden bij warm weer

Hygiëne






Pedagogische medewerkers zorgen voor een goede handhygiëne
De kinderen wassen hun handen voor en evt. na het eten bij de toiletten
De kinderen wassen hun handen na het buiten spelen
De kinderen wassen hun handen na het bezoek van de toiletten
Kinderen leren hand voor de mond te houden, of liever nog in de elleboog te
hoesten of niezen
 Snotneusjes poetsen in tissue en na gebruik meteen weg gooien in de
prullenbak
 Prullenbakken dagelijks legen

