Welkom bij buitenschoolse opvang Ratjetoe
Praktische informatie over Ratjetoe in één oogopslag
Naam: BSO Ratjetoe 4-12 jaar
Adres: Kapelweg 13
E-mail: ratjetoe@rzijn.nu/ Tel: 0599-582740
Leidinggevende: Felicia Luijten
E-mail: f.luijten@rzijn.nu /Tel: 06-10002733
Werkdagen: ma-di-donderdag
Kantoor:
Tel: 0599-582417 E- mail: info@rzijn.nu
Website: www.rzijn.nu
Openingstijden: Tijdens schoolweken alle werkdagen van
6.30-8.45 uur en 13.30-18.30 uur. In schoolvakanties van
6.30 tot 18.30 uur
Opvangmogelijkheden:
Voor- en buitenschoolse opvang en vakantieopvang
Doorgeven flexibele opvang:
Minimaal 14 dagen van te voren via kantoor Rzijn.
Opvang tijdens studiedagen basisschool:
Bij voldoende opgave ( > 2 kinderen) en minimaal 2 weken
van te voren aangevraagd.
Ruilen van dagen of aanvraag extra dag(delen):
Mits er plaats is, tot 14 dagen voor datum via kantoor.
Binnen 14 dagen voor datum i.o.m. de groepsleiding.
Sluitingsdagen:
Er is geen opvang op officiële feestdagen zoals
Nieuwjaarsdag 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag en tussen kerst en ouden-nieuw. Andere sluitingsdagen zijn i.o.m. de
oudercommissie en worden vooraf aangegeven.
De oudercommissie: E-mail oudercommissie@rzijn.nu
BSO groepen, basisgroepen, leeftijdsopbouw en
beroepskracht/kind ratio (BKR):
Benedengroepen: 4 tot en met 6 jaar : max 27 kinderen.
Bovengroepen: 7 tot en met 12 jaar: max 30 kinderen.
BKR beneden: 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen
van 4 tot en met 6 jaar, 2 pedagogisch medewerkers op 17
kinderen van 4 tot en met 6 jaar

BKR boven: 1 pedagogisch medewerker per 12 kinderen van
7 tot en met 12 jaar, 2: 24, 3:30.
Op rustige dagen, tijdens activiteiten en vakanties kunnen de
groepen samengevoegd worden.
Afspraken en huisregels:
Voor de veiligheid van de kinderen hebben wij voor u en ons
hieronder de afspraken op een rij gezet:
- Wilt u ervoor zorgen dat er altijd iemand bereikbaar is in
geval van nood met het juiste telefoonnummer.
-Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald wilt u dit
dan aan ons doorgeven.
-Wilt u, ook als uw kind niet komt, het aan ons doorgeven.
Dit kan telefonisch en alléén bij de BSO. U kunt inspreken op
de voicemail. De medewerkers zijn persoonlijk te bereiken
van 7.00-8.15 uur en van 13.30-18.00 uur.
-U als ouder en wij als pedagogisch medewerkers dragen de
verantwoordelijkheid voor de kinderen letterlijk aan elkaar
over bij het halen en brengen.
-Deuren worden door u en ons dichtgedaan zodat kinderen
niet ongezien weg kunnen lopen.
-Op onze locaties mag niet gefotografeerd worden.
- Wij nemen contact met u op wanneer uw kind zich niet
lekker voelt of koorts heeft.
- Wilt u ons op de hoogte stellen als u kind ziek is of als het
hoofdluis heeft.
- Rzijn is niet verantwoordelijk voor het zoekraken en
stukgaan van meegebracht speelgoed, kleding, brillen,
tablets, mobieltjes e.d.
-Binnen en in de nabijheid van onze locaties wordt niet
gerookt.
-Ouders tekenen toestemmingsformulier voor zelfstandig
fietsen of lopen.
-Ook voor het verstrekken van medicatie moet de ouder
tekenen.
-Kinderen worden naar of van school gebracht/ gehaald door
de pedagogisch medewerker, lopend of met de bus/auto.
-Bij binnenkomst kunt u zich aanmelden via de intercom.
Traktatiebeleid: U moet zich niet verplicht voelen te

trakteren. Wilt u toch trakteren dan vragen wij u om zoveel
mogelijk “gezonde” traktaties mee te geven. Voor tips:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-overgezond-eten-voor-kinderen-van-4-13

Uitstapjes: Bij uitstapjes wordt u van te voren op de hoogte
gesteld door de pedagogisch medewerker.

Kinderopvang Kiwi staat voor veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen gaat ook over de vraag hoe we met persoonsgegevens omgaan. U kunt
ons Privacy Beleid downloaden via onze website. Een exemplaar van ons beleid wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
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Dagindeling: ’s Ochtends is er tot 7.30 de mogelijkheid om
te ontbijten. ‘s Middags is er bij binnenkomst drinken en
fruit en aan het eind van de middag krijgen kinderen drinken
met een soepstengel. BSO-tijd is vrije tijd. Kinderen kunnen
vrij spelen en/of er wordt een knutsel-, kook- of sport
activiteit aangeboden. Ook wordt er gebruik gemaakt van de
sporthal. In de vakantie wordt een programma gemaakt aan
de hand van een thema. De herfstvakantie staat in het teken
van het “Huttendorp”. Het “Huttendorp is ook toegankelijk
voor kinderen van buiten de BSO.
Achterwacht: De locatiehoofden en de collega’s van
kindercentrum Kiekeboe zijn achterwacht voor de BSO. Bij
geen gehoor aan de deur kunt u bellen met Kiekeboe (telnr.
staat op de voordeur)
Voor meer informatie verwijzen we naar het Pedagogisch Beleid
van KiWi, het Beleid Veiligheid & Gezondheid van KiWi en het
informatieboek. Deze zijn op te vragen bij het locatiehoofd.
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