
 
WERKAFSPRAKEN veiligheid BSO & KDV  DE BOOMHUT 2017 

Afspraken tussen medewerkers en kinderen van de BSO en KDV 

- Niet rennen in keuken, leefruimtes, hal. Rennen doe je buiten in de tuin. 
- Drinken (ook hete drank) doe je zittend aan tafel 
- Thee (hete drank) wordt gedronken uit mokken met oren die makkelijk vast te pakken zijn. 
- Binnen mag er niet gegooid worden met speelgoed en voorwerpen. 
- Na gebruik en einde van spel speelgoed opruimen. 
- De fietsen moeten op de aangeven plek staan   
- Op straat mag je fietsen niet in de tuin. 
- Als kinderen in de tuin spelen mag dat niet bij de fietsen. 
- Gereedschap wordt gebruikt alleen door de oudere kinderen. Jongere kinderen gebruiken dit 

onder toezicht en in klein groepje. 
- Niet fietsen, skaten en voetballen inde tuin. Als iedereen mee voetbalt mag het wel. 
- De warmwaterkraan is rood. Koud water is blauw. Altijd eerst de rode kraan dichtdraaien en 

dan pas de blauwe. Dit voorkomt dat je de handen brandt. 
- In de hal beneden in de vrije school is de ophaalplek. Hier wachtend de kinderen totdat ze 

gezamenlijk naar de BSO lopen. 
- De looproute van school naar de BSO wordt met de kinderen afgesproken. Tijdens deze route 

wordt er gewoon gelopen en niet gerend. 
- Het spel van de kinderen wordt aangepast bij extreem warm weer. Er worden dan geen grote 

inspanningen gedaan. 

- Tussen 12.00 uur en 15.00 uur spelen in de kinderen buiten in schaduwplekken of ze blijven 

binnen spelen bij extreem warm weer. Zie ook werkinstructie Zomer. 

- Kinderen dragen bij extreem warm weer t shirts en hoofddeksels buiten. 

- Kinderen drinken bij extreem weer elk uur een glaasje water of meer indien ze dat aangeven 

- Ouders worden verzocht de kinderen geen sieraden te laten dragen naar BSO en KDV. 

- In het gebouw worden geen waxinelichtjes, wierookstokjes, kaarsen, olie en gel gebrand 

 

Afspraken tussen medewerkers en kinderen van de KDV 

- Kind mag geen kleding met touwtjes dragen als het buiten speelt. Dit wordt door de 

medewerkers met de kinderen en ouders besproken. 

- Kinderen fietsen alleen op fietsen zonder spaken. 

- Het spel van de kinderen wordt aangepast bij extreem warm weer. Er worden dan geen grote 

inspanningen gedaan. 

- Tussen 12.00 uur en 15.00 uur spelen in de kinderen buiten in schaduwplekken of ze blijven 

binnen spelen bij extreem warm weer 

- Kinderen dragen bij extreem warm weer t shirts en hoofddeksels buiten. 

- Kinderen drinken bij extreem weer elk uur een glaasje water of meer indien ze dat aangeven 

- Kinderen worden verzocht geen sieraden te laten dragen naar BSO en KDV. 


