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VOORWOORD
Geachte ouders,
Vanaf maandag 7 oktober 1996 is de regio Delft en omstreken een nieuw kinderdagverblijf rijker. Er
zijn 16 full-time plaatsen beschikbaar voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Het Elfje
heeft in principe per dag plaats voor vier baby's (van 8 weken tot 1 jaar); en elf peuters (van 1 tot 4
jaar). De kinderen worden verzorgd door professionele leidsters.
Kinderdagverblijf Het Elfje is vanaf 13 juli 2009 gehuisvest aan de Camerlingstraat 2 in Delft. Alle
voorzieningen zijn aanwezig om uw kind een plezierig en vertrouwd, tweede thuis te bieden, waar het
graag naartoe gaat. Er is bovendien voldoende ruimte om veilig buiten te spelen.
We zijn geopend van kwart voor acht 's ochtends tot kwart voor zes 's avonds. Deze openingstijden
zijn zo goed mogelijk afgestemd op de reguliere kantoortijden, zodat u uw kind in alle rust kunt
brengen en halen. Voor ons is het ook plezierig als u even tijd heeft om met de leidsters te overleggen.
Het contact met de ouders vinden we zeer belangrijk.

In bijgaand boekje leest u de huisregels van Het Elfje, zodat u een goede indruk krijgt van onze
werkwijze. Mocht u uw kind willen opgeven, dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier
achterin het informatieboekje. Wilt u eerst even komen kijken? Komt u gerust eens langs, alleen of met
uw kind om kennis te maken.
Met vriendelijke groeten,
Kinderdagverblijf Het Elfje
Monique Gongriep van Eist
Nancy Kok
Caren de Wit
Eliza v.d. Bergh
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HUISREGELS VAN HET ELFJE
Zoals ieder gezin zijn regels kent, wil kinderdagverblijf Het Elfje ook enkele duidelijke afspraken
maken met de ouders en de kinderen. U als ouder weet dan precies hoe wij werken en wat u van ons
mag verwachten. Andersom kunt u ook rekening houden met ons programma en onze huisregels.

OPENINGSTIJDEN
Het Elfje is iedere werkdag geopend van 7.45 uur tot 17.45 uur. Op algemeen erkende feestdagen zijn
wij gesloten, de periode tussen Kerst en Nieuwjaar sluiten wij voor 2 weken. Verder zijn wij het hele
jaar geopend. De dagen dat wij gesloten zijn worden wel doorberekend. Wij berekenen 50 weken per
jaar. Kinderdagverblijf Het Elfje hanteert een opzegtermijn van 1 maand.

HALEN EN BRENGEN
Uw kind kan gebracht worden van 7.45 tot 9.00 uur. U kunt uw Kind weer ophalen van 16.00 tot
17.45 uur. Tussentijds zal om praktische en veiligheidsredenen de deur van het kinderdagverblijf
gesloten worden. Wij verzoeken u vriendelijk deze tijden in acht te nemen. Wilt, of moet u hier van
afwijken dan kunt u dat met de leiding overleggen. Als u in wisselende diensten werkt, kunt u voor de
eerste van de maand uw werkrooster overleggen, zodat wij rekening kunnen houden met de tijden dat
uw kind gebracht en gehaald wordt, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De Meldcode Huiselijk geweld/ kindermishandeling
Sinds 2011 werken wij met de meldcode huiselijk geweld.
Alle leidsters hebben een cursus gevolgd , leren signaleren van huiselijk geweld.
Hieronder wordt verstaan: lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, psychische mishandeling en
sexueel misbruik.
Wanneer er zorgen om uw kind zijn bespreekt de leidster deze met u, wanneer de zorgen blijven
hebben we de plicht melding te doen bij AMK, uiteraard na overleg met u.
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DAGBOEKJE
Het is zowel voor u als voor ons plezierig om goed geïnformeerd te zijn over wat er met uw kind
gebeurt tijdens het verblijf in Het Elfje. Wij willen bovendien een aantal dingen weten die voor ons
praktisch zijn en waarmee we rekening kunnen houden bij de verzorging van uw kind. Neemt u
daarom een schriftje of dagboekje mee waarmee u de gewoontes van uw kind noteert. Dan gaat het om
zaken zoals hoe uw kind slaapt (buik/zij/rug/met speen of knuffel), wat het niet lust, of het last heeft
van allergieën en welke dat zijn. Is het kind nog een zuigeling dan zijn ook voedingsschema's en de tijd
van de laatste voeding voor ons belangrijk om te weten. Vermeld ook uw telefoonnummers) zodat wij
u kunnen bereiken als er iets aan de hand mocht zijn. De leidsters schrijven iedere dag dat uw kind
komt een kort verslagje van wat er allemaal gebeurd is, of uw kind goed heeft gegeten en geslapen en
andere vermeldenswaardige dingen. Wij vinden het leuk om te weten wat het kind meemaakt als het
niet bij ons is. Vaak is dat voor ons heel praktische informatie. Zeker bij de jongere kinderen die het
zelf nog niet kunnen vertellen. Daarvoor kunt u het dagboekje ook gebruiken. Wij vragen u ook om
achterin het schriftje de inentingen van uw kind te vermelden.

AFSCHEID NEMEN
Het dagverblijf zorgt voor eten en drinken voor de kinderen. 's Morgens krijgen ze een biscuittje en
een bekertje drinken. Tussen de middag wordt brood gegeten met melk. 's Middags na het slapen
krijgen de kinderen fruit en een bekertje drinken. Voor speciale (baby)voeding dient u zelf te zorgen.
Voor baby's houden we het voedingsschema van de ouders aan. De kinderen krijgen bij ons geen
snoepgoed. Wilt u dit ook niet als traktatie aan uw kind meegeven?

KLEDING EN LUIERS
Het is handig om een extra kledingset mee te geven als verschoning en eventueel een slaapzak.
Kruidvat luiers en lotion doekjes zijn bij de prijs inbegrepen. Zorgt u dat jassen, laarzen, tassen en
kledingstukken voorzien zijn van de naam van uw kind. Vergeet u ook de knuffel en de speen niet?
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WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE
Wij hebben als regel dat zieke kinderen niet toegelaten worden in verband met het 'aansteken' van de
andere kinderen. Uw kind zal zich als het ziek is thuis in de vertrouwde omgeving prettiger voelen.
Wordt het kind ziek tijdens het verblijf dan zullen wij u bellen en vragen of uw kind opgehaald kan
worden. Blijft het kind thuis door ziekte wilt u dit dan voor 9.15 uur aan ons doorgeven?

KOSTEN
De kosten zijn € 75,70 per dag, € 7,57 per uur. Het inschrijfgeld bedraagt €15,— en wordt niet
gerestitueerd. (Het banknummer is 134418387 ten name van kinderdagverblijf het Elfje/ M. Gongriep.
Om een goede band tussen de kinderen en de leiding op te bouwen geldt een minimale plaatsing van
twee dagen per week. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke dagen uw voorkeur hebben.

BETALING
Bij plaatsing verneemt u het vast verschuldigde maandbedrag. Maandelijks ontvangt u een factuur.
Extra uren worden apart in rekening gebracht. Desgewenst ontvangt u daarvoor een factuur. Bij te late
betaling kunnen wij de opvang stop zetten. U bent het maandbedrag verschuldigd ook tijdens uw
vakantie(s), tevens als wij gesloten zijn vanwege een erkende feestdag en in de periode tussen Kerst
en Nieuwjaar, wij rekenen 50 weken per jaar aan u. Ook wanneer uw kind niet komt op de
afgesproken dagen. Is uw kind voor langere tijd ziek, dan stopt de betaling na vier weken afwezigheid.
Bij het minderen van dagen geldt ook een (opzeg)termijn van 1 maand.
Verzekering
U dient zelf zorg te dragen voor een passende aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering( WA) van
uw kind. Het Elfje is verzekerd tegen schade en ongevallen betreffende inboedel en personeel.
Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Kinderdagverblijf het Elfje
Camerlingstraat 2
2614 BE Delft
Telefoon 015-2 12 00 61
www.kinderdagverblijfhetelfje.nl

6

Kinderdagverblijf Het Elfje.
Camerlingstraat 2 2614BE Delft
tel 015-2120061

Versie januari 2017

INSCHRIJFFORMULIER
naam kind
geboortedatum/uitgerekende datum
jongen/meisje
broertjes naam, leeftijd
zusjes naam, leeftijd
Gegevens ouders/verzorgers
naam en voornaam vader
adres
postcode en plaats
telefoonnummer privé
telefoonnummer(s) werk
beroep
naam en voornaam moeder
adres
postcode en plaats
telefoonnummer privé
telefoonnummer(s) werk
beroep
Bank/girorekening
naam huisarts
telefoonnummer
bijzonderheden kind
ziektes allergieën etc.
voorkeurdagen
gewenste plaatsingsdatum
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de huisregels van het Elfje

plaats, datum

handtekening
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