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Voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen hebben we voor ons kindcentrum huisregels opgesteld. 

Wij vragen alle medewerkers, ouders en andere bezoekers deze huisregels in acht te nemen. 

 

Algemeen 

 Indien u met de auto komt: vragen wij u in de buurt van het kindcentrum extra alert te rijden en uw 

auto op de aangewezen plaatsen te parkeren. 

 Let op uw tas, hou deze bij u of zet deze hoog weg zodat kinderen hier geen spullen uit kunnen 

pakken 

 Zet hete dranken buiten bereik van kinderen 

 Er mag in onze kindcentra niet gerookt worden 

 Huisdieren worden niet toegelaten op het kindcentrum 

 Hou de gegevens over uzelf en uw kind actueel in Mijn.SKA zodat we in geval van nood u zo snel 

mogelijk kunnen bereiken. 

 

Binnenkomst 

 De deurcode is vertrouwelijk, wij verzoeken u deze niet aan derden te geven. 

 Sluit deuren en toegangshekken achter u zodat er geen kinderen de straat op kunnen lopen. 

 Sluit ook in het kindcentrum deuren en traphekjes achter u. 

 Open deuren altijd voorzichtig zodat u eerst kunt zien of er zich kinderen achter de deur bevinden. 

 Zet geen spullen zoals kinderwagens in de loop, voor nooduitgangen of voor blusapparatuur. 

 

Meegebrachte voeding 

 Zet bederfelijke voeding (zoals borstvoeding of traktaties) direct in de koeling 

 Zet spullen op het aanrecht buiten bereik van kinderen  

 Indien er een kinderslot op een keukenkastje zit, sluit deze dan weer goed af. 

 

Specifiek voor de jongste kinderen 

 Zorg dat koortjes aan kleding, knuffels of speenkoorden niet langer dan 20 centimeter zijn i.v.m. 

verstikkingsgevaar. 

 Let op dat kinderen een leeg autostoeltje niet als opstapje kunnen gebruiken om ergens op te 

klimmen 

 

De algemene huisregels kunnen worden aangevuld met specifieke huisregels van de locatie, deze 

specifieke huisregels zijn voor de ouders van die locatie beschikbaar via Mijn.SKA 
 


