“Ukkepuk”

Leefregel

Hartelijk welkom aan de ouders die onze opvang hebben gekozen voor hun kindje. Net als u
zijn we van mening dat er niets belangrijker is dan jullie kindjes.
Wij proberen dan ook om een echte thuis te zijn voor uw kleine schat. Een plaats waar uw
kindje zich veilig en geborgen voelt. Waar er aandacht is voor ieder kind, zodat ook ieder kind
zich kan ontwikkelen op zijn eigen ritme. Een thuis waar er ook aandacht is voor sociale
vaardigheden, en voor het milieu. Een vaste structuur geeft het kind een vertrouwd gevoel,
waarin het weet wat er gebeuren gaat.
Ons motto is: zorgzaam, vrolijk en ecologisch
Zorgzaam: zoals een ouder probeert te doen. Met aandacht voor de kleine details en met
een groot hart.
Vrolijk: Een goed humeur dat overstraalt naar de kindjes. Een grapje, eens plagen en met
veel liefde.
Ecologisch: Uit ecologische overweging worden er in Ukkepuk enkel gebruik gemaakt van
katoenen luiers. De ouders staan zelf in voor de aankoop van de luiers, de inlegdoekjes en de
broekjes. Wij doen de was van die luiers. De kindjes die thuis geen katoenen luiers gebruiken
krijgen een propere luier mee om de volgende dag- aan te doen. De ouders geven
wegwerpluiers mee om s avonds mee naar huis te gaan.(zodat wij geen afval hebben van
wegwerpluiers).Ouders die de luiers niet wensen te kopen kunnen ze huren in ukkepuk voor
10€ per maand (extra te betalen).
Op dit moment geeft de stad Leuven een terugbetaling van 125€, als je voor 200€ producten
koopt.!!! .Je mag dan niet je gratis huisvuilzakken gaan halen!!!!
Voor onze voeding werken we samen met vredeseilanden en “bewust verbruiken”. Neem
eens een kijkje op hun website:
http://www.bewustverbruiken.be/
Maar omdat we met velen samenleven in een beperkte ruimte is het nodig om een aantal
leefregels op te stellen.
Ouders zijn te allen tijde welkom in Ukkepuk. Maar voor een goede hygiëne vragen wij
beleefd om de speelzaal niet te betreden met schoenen aan.
Voor de veiligheid van onze kindjes vragen wij dat broertjes en zusjes wachten in de hal.
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Ouders zijn, zolang zij in het gebouw zijn, altijd zelf verantwoordelijk voor hun kindjes.
De ouders kleden hun kindje zelf aan in de ontvangsthal. Doe uw kind liefst eenvoudige
kleding aan zoals kruippakjes, jogging, short en T-shirt…. Laat ze geen juwelen of dure kleding
dragen, want wij staan niet in voor verlies of schade. Hou er rekening mee dat onze kindjes
veel buiten mogen spelen en veel mogen verven……...
Voorzie voldoende reservekleding voor noodgevallen. Vanaf het moment dat uw kind kan
lopen draagt het in de winter pantoffeltjes i.p.v. schoenen.
Wij vragen zeer uitdrukkelijk dat de kindjes ’s avonds tijdig afgehaald worden. Ukkepuk sluit
om 18 uur (20 uur op donderdag) en we hebben graag dat de kindjes dan naar huis zijn.
Laattijdig afhalen zal financiële gevolgen hebben.
Breng de kindjes van de oudere leeftijdsgroepen (gelijkvloers) liefst voor 9 uur. Zij hebben
dan hun openingmoment; en laatkomers missen veel en/of storen de groep. Maak het
afscheidsmoment kort en zeg je kind het steeds duidelijk als je weggaat. Hou ‘s morgens de
babbel met de begeleidster kort. De tijd die ze aan jou spendeert, kan ze niet met de kindjes
bezig zijn.
Baby’s hebben al een eerste voeding gehad voor ze naar de opvang komen!
Maak gebruik van het heen- en weerboekje om informatie over je kindje door te geven.
Het kan nogal druk zijn en dan kan de begeleidster niet alles onthouden van de mondelinge
informatie.
Grotere kindjes die vroeg komen kunnen hun boterhammetjes meebrengen in een
brooddoosje en die hier opeten.
Voeding: 8 uur boterhammetjes (zelf meegeven in brooddoosje)
9.30 uur appel van ukkepuk (of peer…..)
11.30 uur: Warme maaltijd: word dagelijks vers bereid in Ukkepuk. Ze krijgen een
gezonde en gevarieerde voeding. Op donderdag eten we vegetarisch en vrijdag is
er vis. We werken zo veel mogelijk met biologische en duurzame producten. De
menu wordt uitgehangen in de hal.
15-16uur: Voor de kleinsten(eerste verdieping) is er alle dagen fruitpap.

.

De groten eten 3x/week fruitpap, 1x boterhammen en 1x/week is er
kaas of yoghurt met gebak.
18 uur: op donderdag is er voor de laatblijvers verse soep met een boterham.

Er wordt rekening gehouden met eventuele allergieën of religieuze voedingsgewoonten.
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Met verjaardagen worden er geen persoonlijke geschenkjes voor de andere kindjes
meegebracht. Een (zelfgemaakt) dessert voor het leeftijdsgroepje vinden we wel heel fijn.
Indien een kindje een besmettelijke ziekte heeft of hoge koorts wordt er gevraagd om het
kindje niet te brengen zolang er besmettingsgevaar bestaat voor de andere kindjes.
Medicatie wordt enkel gegeven op doktersvoorschrift.
Indien een kindje plots ernstig ziek wordt en de ouders niet kunnen bereikt worden, of
onmogelijk snel kunnen komen, heeft Ukkepuk het recht om ,voor rekening van de ouders,
een arts te raadplegen, ofwel het kind naar de dienst spoedgevallen van het U.Z
Gasthuisberg te brengen.
Gelieve steeds te verwittigen (voor 9 uur!!) als je kindje ziek is of niet naar de opvang komt!!!
Dit voorkomt onnodige bezorgdheid bij de begeleidsters.
Gelieve de opvang op de hoogte te brengen als uw kindje door iemand anders wordt
afgehaald, of als je er niet tijdig geraakt!
Slapen is ook belangrijk, voor onze kindjes. Kleine baby’s worden te slapen gelegd volgens de
regels van de wiegendoodpreventie en liggen op een bewegingssensor. Voor een knuffeltje in
het bedje of buikligging moeten de ouders een toelating tekenen. Kleine kindjes gaan slapen
als ze moe zijn. Onze groten doen hun dutje na het middageten.
Er is veel speelgoed in de opvang. Wij proberen onze kindjes respect voor elkaar en voor het
speelgoed mee te geven. Agressief gedrag wordt niet geduld.
Probeer 's avonds toch wat tijd vrij te maken om eventjes de dag van je kindje te bespreken.
Als dit niet lukt dan kan je steeds beroep doen op het heen en weer boekje. Gebruik dit
boekje zelf ook om informatie door te geven.
In december komt de Sint op bezoek. Mama, papa, broer en zus worden dan uitgenodigd!
In juni vieren we de familie en dan zijn oma, opa, meter, peter, oom en tantes aan de beurt
om een bezoekje te brengen.
Deze feestjes hebben steeds plaats op een vrijdag-namiddag.
Zit je met vragen, misnoegens, leuke ideetjes...aarzel dan niet om de begeleidsters of de
verantwoordelijke aan te spreken. Jouw kind is voor ons even belangrijk als voor jou zelf.
De leefregel en de prijs kunnen op elk moment aangepast worden. Iedereen zal hiervan
minstens twee maand op voorhand worden verwittigd.
Goede afspraken maken goede vrienden.

Met vriendelijke groetjes

Hilde Vranckx
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