Openingstijden
Prikkebeen is het hele jaar geopend van maandag t/m vrijdag m.u.v. de door de rijksoverheid
erkende nationale feest- en gedenkdagen, week 1 van elk kalenderjaar, 5 mei en de vrijdag na
Hemelvaartsdag. Voor week 1en de vrijdag na Hemelvaart geldt een doorbetaalplicht. De gemiste dagen
kunnen in het lopende kalenderjaar, in overleg, worden opgenomen m.u.v. de kinderen die via zorg in
natura komen. Daarna komen de dagen te vervallen. De opgebouwde dagen zijn kindgebonden.

Ruildagen
Ouders mogen de opvangdagen ruilen, overleg dit even met het vaste personeel of eigenaren.

Verjaardag

Wanneer uw kind jarig is, wordt er feest gevierd. Uw kind mag trakteren. De traktatie mag zowel
hartig of zoet zijn.

Vakantie

Wilt u de dagen dat uw kind niet komt vanwege vakanties ruim van te voren aan ons doorgeven?

Speelgoed

In het kinderdagverblijf is voldoende speelgoed aanwezig. De kinderen hoeven dus geen eigen
speelgoed mee te nemen. Wel mag uw kind een eigen knuffel meenemen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De uitkomst van de enquête [2012], gehouden onder de ouders van de kinderen, is opvraagbaar
via de mail.
Zie onderaan deze pagina het e-mailadres.

Verzekering

Wij verwachten dat uw kind verzekerd is voor ziektekosten en Wettelijke Aansprakelijkheid [WA].
Prikkebeen verplicht zich tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor haar
werknemers met een maximale dekking tot € 1.135.000,00 per gebeurtenis.

Vergunning

Prikkebeen beschikt over een vergunning afgegeven door de gemeente Bunnik.

ISO-norm

Prikkebeen is ISO gecertificeerd.

Landelijk Register Kinderopvang
Prikkebeen is opgenomen in het landelijk register onder nummer:397028325

Uitschrijving

Prikkebeen hanteert een opzegtermijn van één maand. Voortijdige opzeggingen dienen schriftelijk
te worden gemeld aan de eigenaren van het kinderdagverblijf.

Klachten

Wanneer er ouders met klachten of opmerkingen zijn over de organisatie van Prikkebeen dan
kunnen deze gemeld worden aan de eigenaren. Prikkebeen is ook lid van de Stichting Klachten
Kinderopvang [sKK] te Baarn, een onafhankelijke externe organisatie voor klachtenmelding en
afhandeling. Voor meer informatie: www.klachtkinderopvang.nl

Informatie
Heeft u vragen neem dan contact op met de eigenaren van het kinderdagverblijf.
met Joke of Ad van Es, eigenaren van PRIKKEBEEN.
Adres: Huib van de Vechtlaan 4, 3981 WC Bunnik. 030-6575020 info@prikkebeen.com

