Huisregels Scouting BSO Gouda
1 We mogen Vies worden.
Als we buiten zijn willen we niet dat de kinderen zich druk hoeven te maken om
hun kleding of schoenen. Daarom vragen we u om op onze locatie een stel
kleding,schoenen en regenpak neer te leggen waarin de kinderen vies mogen
worden.
2 We maken samen afspraken/regels en houden ons hieraan!!
Als uitgaanspunt voor deze afspraken gelden de 3R’s
Ruimte,respect en Rechtvaardigheid!
3. We parkeren geen auto’s aan de weg of ons terrein.
Helaas beschikken wij niet over een parkeergelegenheid voor auto’s.
Op de Bloemendaalseweg is autoverkeer niet toegestaan.
U kunt op de parkeerplaats langs de Hugo de vries laan pakeren.
Vanuit daar is het ongeveer 2 minuten lopen naar onze locatie.
4. We love Email
We versturen facturen, de jaarplanning, aanmeldingsformulieren voor vakantie dagen en doen
mededelingen via de email. Wilt u dit liever anders, geef dit aan!!
5.Let 0p!! Op tijd Afmelden.
Het is belangrijk voor ons dat u uw kind tijdig,voor 11:00 voor de tso en 14:00 voor de bso, afmeldt.
Dit kan op de dag zelf telefonische 06-34671601
en anders per e-mail directie@scoutingbsogouda.nl
Na afmelding met als reden ziekte van het kind is het belangrijk dat uw u kind beter meld zodat wij
weten wanneer uw kind weer zelfstandig komt of dat wij hem weer op moeten halen van school.
6. Eerst formulier tekenen voor Medicijngebruik
Slikt u kind tijdelijk of dagelijks medicijnen dan moet u ten alle tijden een medicijn verklaring tekenen
zodat wij weten wat de afspraken zijn omtrent het innemen.
7 Extra opvang altijd mogelijk indien tijdig overleg.
Als u exstra opvang nodig heeft naast uw vaste opvangdagen ,dan is dat in overleg mogelijk. U kunt
telefonische of per mail dit minimaal 1 dag van te voren aanvragen bij de administratie.
U ontvangt hiervoor een aparte factuur .
8 Wij doen niet aan verplicht Plezier in de vakantie!!
U dient u kind altijd van te voren op te geven voor vakantie opvang bij ons.
1 maanden van tevoren een aanmeldingsprocedure. We sturen per email een inschrijfformulier
waarop u uw wensen kunt invullen wat betreft dagen. De tieners kunnen invullen welke thema’s en
activiteiten zij leuk vinden.
Na 2 weken sluit de aanmeldingsperiode en binnen een week een bevestiging terug. Een week
voordat de vakantie begint word via de email de vakantieprogramma verspreid
9. We zorgen goed voor natuur en elkaar.
We roken niet in of om het gebouw en niet bij onze doelgroep.
Verder gooien we onze afval gewoon in de vuilbak ook al is deze even niet in de buurt, er zijn
tijdelijke broekzakken genoeg.
10. We hebben een open beleid en zijn altijd te vinden met een luisterend oor.
We stellen het erg op prijs dat als u ergens vragen over heeft, gewoon bij ons binnen stapt.
Nieuwsgierigheid wordt op prijs gesteld.

