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• Schoenhoesjes staan bij de ingang in het hoofdgebouw in een zwarte mand, graag even 
aandoen als je binnengaat. Of schoenen uit als je dat prettiger vindt. Dan houden we het 
binnen wat beter schoon. De groepsleiding kiest zelf voor hoesjes, sloffen, binnen-
schoenen of blote voeten. 

• Graag de kinderen schoenen uitdoen voor je in huis komt. Hoofdgebouw: Schoenen voor 
de kinderen kunnen bij de kapstok in de centrale hal. De Kastanjes (3+) en Klavers (4+) 
kinderen kunnen hun schoenen in de witte kast bij de ingang laten. BSO: De Klimop en 
Kamperfoelie zetten hun schoenen in de kast bij binnenkomst of houden ze aan of doen 
binnen-schoenen aan i.v.m. mogelijke splinters van de vloer. 

• In en om KinderKade is het rookvrij!! Rokende ouders let erop alsjeblieft dat aanstekers, 
sigaretten en shag buiten bereik van kinderen blijven! 

• KDV: Graag reserve-kleding (je weet maar nooit wat er kan gebeuren) meenemen en in 
het eigen laatje laten. Daar kunnen ook slofjes in. Ook bij de BSO is het voor de jongste 
kinderen die nog wel eens ‘een ongelukje’ hebben prettig om reserve kleding in hun 
rugzakje te doen. 

• Graag de fietsen in het fietsenrek naast de stal plaatsen. Gezien dit ook de looproute is 
vragen we om de fiets aan de hand te nemen. 

• Ziek: Ons ziektebeleid  gaat op basis van wederzijds vertrouwen. Ziekte gaat veelal 
gepaard met koorts en/of je kind is hangerig en huilerig, dus zal zich thuis prettiger 
voelen. Er gaat echt niks boven papa’s en mama’s! Een algemene regel is dat jullie je kind 
thuis houden als deze ziek is (hiermee bedoelen we meer dan een gewone verkoudheid). 
Zie ook ons Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en ons Ziekte Protocol. Is je kind ziek, 
voelt het zich beroerd breng hem/haar dan niet naar KinderKade. 
Word je kind ziek bij ons en voelt het zich niet lekker meer dan bellen wij of je hem/haar 
komt halen. Zorg alsjeblieft voor noodopvang/ophalers en geef ons daar de 
telefoonnummers van! 

• KinderKade is het gehele jaar geopend, met uitzondering van: de nationale feestdagen, 
de dag na Hemelvaart en tussen Kerst en Oud-en-Nieuw. Eventuele studiedagen worden 
elk jaar in januari bekend gemaakt. BSO is in vakanties en studiedagen van school hele 
dagen open vanaf 8.30 u (voor die tijd worden ze opgevangen door het KDV). Ga je zelf 
op vakantie dan gaan onze kosten gewoon door, dus daarom ook de facturen. 

• Wanneer je je kind afgemeld hebt kan het zijn dat een ander jouw plekje inneemt (d.m.v. 
ruilen bijv.) Alleen wanneer er voldoende plek is kun je de afmelding 
herroepen/intrekken, bel dan even om dit te vragen en overleggen. Vakanties en 
afmeldingen graag doorgeven aan planning@kinderkade.nl zodat wij rekening kunnen 
houden met het aantal leidsters dat nodig is, een regel waar wij ons aan moeten houden. 
Op de dag zelf kun je altijd even bellen om door te geven dat je kind niet komt. 

• Wil je borstvoeding, fruitpuree en/of groentepuree meegeven, zorg dan dat dit bevroren 
is. Dan bederft het niet onderweg en kunnen wij het rustig laten ontdooien. Graag 
voorzien van: naam van je kind en datum van aanmaak/invriezen. 

• Flesvoeding verzorgen wij van het biologische merk Hipp. Wil je wat anders dan graag 
zelf meebrengen in poedervorm.  

• Warme maaltijd bij de BSO kost € 3,95 en wordt ca. 17.15 u geserveerd. Sta je op de lijst en 
eet je niet mee, dan factureren we dat wel omdat we je maaltijd wel van te voren besteld 
hebben. Laat voor 15.15 u weten of je de maaltijd mee naar huis wilt nemen, dan zorgen 
wij dat het klaarstaat. 
Kom je op een andere dag dan gewoonlijk (bijv. ruil, extra, vakantie) geef dan een dag 
van te voren aan ons door dat je kind mee wil eten. 
Voor KDV geldt dat de warme maaltijd rond 11.45 u geserveerd wordt en dit zit bij de prijs 
inbegrepen. 
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• Auto's graag parkeren op de betonplaten naast de stal. Gezien er daar ook gelopen en 
gefietst wordt vragen wij om rustig en zachtjes te rijden. 

• In de zomer graag waterschoenen meegeven ivm de hommels en bijen op de 
klaverbloemetjes in het gras. 

• Smeer vanaf half april alsjeblieft je kind in met liefst factor 50 wanneer je kind naar 
KinderKade komt dan is er alvast een eerste laagje. Op school wordt niet gesmeerd dus 
kies dan ook om thuis in te smeren. 

 
 
Hartelijk dank, Team KinderKade 


