Peuterspeelgroep Humpie Dumpie

ALGEMENE INFORMATIE
DOELSTELLING: Het aanbieden van speel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor peuters
van 2,5 jaar tot 4 jaar.
WAAR: De speelzaal is gevestigd aan de Karekiethof 11, te Ouderkerk aan den IJssel.
WANNEER: De speelzaal is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen
van 8.15 uur tot 11.45 uur. Uw peuter(s) kan vanaf 8.15 uur tot 8.45 uur worden gebracht en
om 11.45 uur worden opgehaald.
Op woensdagochtend is de speelzaal geopend om 8:30 uur tot 11:30 uur. Deze ochtend
staat in het teken van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE).
TOELATING: De speelzaal is bedoeld voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. Uw peuter moet
voor een vaste groep worden opgegeven.
De mogelijkheden zijn:
a. maandag- en donderdagmorgen
b. dinsdag- en vrijdagmorgen
Het is niet mogelijk een kind incidenteel te brengen. Een uitzondering wordt gemaakt
voor schipperskinderen.
GROEPSAMENSTELLING: Iedere groep heeft maximaal 16 peuters waarvan maximaal 4
VVE kinderen en 2 vaste leid(st)ers, waarvan minimaal 1 leid(st)er gediplomeerd is. Bij ziekte
van een leidster zorgt het bestuur voor vervanging.
OPGAVE: U kunt uw peuter opgeven d.m.v. het inschrijfformulier dat u op Humpie Dumpie
kunt halen of van de website kunt downloaden.
Indien er een wachtlijst is, wordt uw peuter naar volgorde van aanmelding en leeftijd
geplaatst. In bijzondere gevallen, zoals medische urgentie, kan hiervan worden afgeweken.
In alle gevallen bepaald de kinderadministratie de volgorde van plaatsing.
BETALING: Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- en wordt na ondertekening van de machtiging
van uw rekening afgeschreven. De ouderbijdrage bedraagt € 55,- per maand. Bij plaatsing
voor de 15e van de maand en beëindiging na de 16 e van de maand bent u de gehele
maandtermijn verschuldigd. Bij plaatsing na de 16e van de maand en beëindiging voor de 15 e
van de maand bent u een halve maandtermijn verschuldigd. In de zomervakantie behoeft
gedurende 1 maand (juli of augustus) geen bijdrage betaald te worden. Betaling geschiedt
d.m.v. automatische incasso en wordt één keer per maand afgeschreven. Bij een
betalingsachterstand kunnen er, per betalingsherinnering, € 5,00 herinneringskosten in
rekening worden gebracht. Tevens behoudt het bestuur zich het recht voor om de plaats van
uw peuter, bij het uitblijven van betaling, aan een ander te geven. Schipperskinderen betalen
€ 7,50 per ochtend.
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OPZEGGING: Wanneer uw peuter de speelzaal niet meer zal bezoeken, wordt een
opzegtermijn van een maand in acht worden genomen. Opzegging bij het bereiken van de
vierjarige leeftijd hoeft niet. Zonder tegenbericht wordt aangenomen dat uw peuter tot en met
de vierde verjaardag de speelzaal zal bezoeken.
Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren bij de kinderadministratie, niet bij de leidsters.
Het bestuur behoudt zich het recht voor, om in bijzondere gevallen en in overleg met de
leidsters en de medisch adviseur, een peuter verdere toegang tot de speelzaal tijdelijk of
blijvend te ontzeggen, onder schriftelijke opgave van de redenen aan de ouders/verzorgers.
VOOR EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE): Op woensdagochtend bieden we een
extra groep aan, speciaal voor VVE. Deze groep is kleiner dan de reguliere groep en
besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling. De ochtend duurt van 8.30 tot 11.30 uur.
Plaatsing geschiedt via het consultatiebureau en/of de leidsters.
Bij aanmelding van uw peuter dienen alle benodigde documenten aanwezig te zijn. Indien dit
niet het geval is dan wordt het reguliere tarief in rekening gebracht tot het moment dat de
benodigde documenten in ons bezit zijn.
DE SPEELZAAL IS GESLOTEN: op alle erkende feestdagen. De vakantiedagen worden
vermeld op het mededelingenbord in de peuterspeelzaal, via de nieuwsbrief en de website.
ADVISEUR: Medisch adviseur van de Peuterspeelgroep Humpie Dumpie is artsenpraktijk
‘De Spil’ Kerkweg 135, Ouderkerk aan den IJssel.
ZIEKTE: De leiding van de speelgroep dient direct gewaarschuwd te worden als er in een
gezin een besmettelijke ziekte heerst. Voor de ouders wordt hiervan melding gemaakt op het
mededelingenbord. Ook bij hoofdluis willen de leidsters graag op de hoogte worden gesteld
zodat ze maatregelen kunnen nemen en andere ouders/verzorgers kunnen informeren.
Over de dagen dat uw peuter wegens ziekte of vakantie de speelzaal niet kan bezoeken
wordt geen restitutie verleend. Bij langdurige ziekte kan uw peuter, na overleg met de
kinderadministratie, tijdelijk van de speelgroep genomen worden. Als uw peuter door ziekte
of andere omstandigheden niet kan komen, wilt u dit dan even doorgeven door contact op te
nemen met de peuterspeelzaal, telefoonnummer: 0180 684963.
WAT GEEFT U MEE: U wordt verzocht uw peuter een afgesloten beker met drinken,
voorzien van naam, mee te geven. In de loop van de ochtend wordt er, door de leid(st)ers
een boterham of fruit uitgedeeld. Op verjaardagen mag worden getrakteerd, echter niet op
snoep maar wel op iets hartigs of fruit. In overleg met leidsters kunt u een datum vaststellen
dat uw peuter gaat trakteren. Informeert u ook even of er peuters in de groep zijn die niet
alles mogen eten.
Als uw peuter nog niet zindelijk is, geeft u dan minimaal twee luiers en verzorgingsdoekjes
mee en eventueel een verschoning. Als uw peuter bezig is met zindelijk worden, is het prettig
dat uw peuter een luierbroekje draagt. Is uw peuter wel zindelijk, dan is het toch aan te raden
een verschoning mee te geven.
Als uw peuter een dieet volgt of een allergie heeft, willen de leidsters dit graag weten zodat er
rekening mee kan worden gehouden. U kunt dit tijdens de kennismaking aangeven. Dit moet
eveneens ingevuld worden/zijn op het inschrijfformulier.
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AANSPRAKELIJKHEID: Peuterspeelgroep Humpie Dumpie aanvaart geen aansprakelijkheid
voor het zoek raken of beschadigen van kleding, meegebracht speelgoed of andere
eigendommen.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE: Wij vragen u eenmalig, voor de duur dat uw peuter op
Humpie Dumpie verblijft, een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00. Met deze kosten worden
een schoolreis, fruit en aardigheden voor (groot)ouders bekostigd.
Op het machtigingsformulier kunt u toestemming geven om de vrijwillige ouderbijdrage
automatisch te laten afschrijven wanneer uw peuter start op de peuterspeelzaal.
FOTO’S OP WEBSITE: Op de website kunnen foto’s worden geplaatst van de activiteiten
van o.a. uw peuter. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient dit op het inschrijfformulier
aangegeven te worden.
LEID(ST)ERS: De volgende leidsters zijn werkzaam op Peuterspeelgroep Humpie Dumpie
Leidster op maandag- / donderdagmorgen:
Annemarie van den Heuvel (Hoofdleidster)
Jannie Verkaik
Leidsters op dinsdag- / vrijdagmorgen:
Annemarie van den Heuvel
Marina Verkaik
Leidsters op woensdagmorgen (VVE groep)
Annemarie van den Heuvel (Hoofdleidster)
Tamara Snoei
Kinderadministratie
pz.humpie-dumpie@hotmail.com

WILT U DEZE INFORMATIE A.U.B. GOED BEWAREN
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