
Reglement kinderoppas: 

De kinderen en ouders     

Leeftijd     : 0 t/m 4 jaar. 

Aanvang     : Zondagmorgen vanaf 09.40 uur. 

Plaats     : Zaal nummer 2. 

Brengen/halen    : Breng en haal uw kinderen zelf. 

Wat doen we met ze : Naast het spelen en kleuren willen we ook een Bijbelverhaal voorlezen. 

Tas : Met daarin luiers, wat drinken en een koekje. Graag de tas  en beker 

voorzien van de naam van uw kind(eren). 

Drinken/koek    : Graag uw kind zelf eten en drinken meegeven.  

Presentielijst : De lijst met de namen van de kinderen moet bij aanvang afgetekend 

worden door de ouders zelf. Als er bijzonderheden zijn zoals allergieën 

graag erbij vermelden.   

Ouders: Indien u van de oppas gebruik wil maken verwachten wij dat u in het 

oppasschema meedraait. Het oppasschema staat in de Gemeenteklanken. 

Ook word het speelgoed ong. 4 keer in het jaar schoongemaakt. Omdat we 

met veel zijn vragen we om allemaal 1 keer te helpen. Diegene die aan de 

beurt zijn voor het schoonmaken staan t.z.t. ook in de Gemeenteklanken. 

De oppasmedewerkers: 

De oppasdienst word geleid door 2 volwassenen en 2 oppasmeiden (leeftijd van af ca. 12 jaar.  

Degene die moeten oppassen worden om 09.35 uur verwacht om de presentielijst en het speelgoed e.d. klaar te leggen. Als 

de dienst begint de presentielijst checken of alles is ingevuld. 

Als u verhindert bent om op te passen graag met diegene ruilen die de volgende keer aan de beurt is. 

Is er iets gebeurt waarvoor de ouders gewaarschuwd moeten worden, dan kunt u de koster waarschuwen. Die helpt u 

verder. 

Zodra de kinderen opgehaald worden aan het einde van de dienst, dient er iemand bij de deur te staan om het weglopen 

van kinderen te voorkomen. 

Het verschonen van luiers doen we in dezelfde zaal. De luiers mogen in de grijze container buiten. 

Als de dienst is afgelopen al het speelgoed netjes gescheiden opruimen. Graag de zaal weer netjes achterlaten.  

Contactpersonen:  

Mevr. J. Hoogendijk. Tel: 0180-684667 

Mevr. M. van der Wouden. Tel: 0640677081 

Email: kinderoppas@hhgouderkerkeo.nl 


