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1. Doel van het Protocol 

 

Doel van het protocol Buiten spelen, Buiten omgeving, Huisdieren & Ongedierte bij Kinderopvang Het 

Vlinderhofje is de  veiligheid en hygiëne kunnen waarborgen bij buitenactiviteiten, zoals buiten spelen. Bij 

buitenactiviteiten spelen vaak andere risico’s, ongevallen of incidenten een rol dan met binnen spelen het 

geval is. 

De wet schrijft voor dat er een risico- en veiligheidsbeleidsplan aanwezig is. Hiervoor houden wij de 

risicomonitor bij incl. plan van aanpak (wie, wat, wanneer iets doet) en in aanvulling hierop hebben wij 

protocollen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. 

Ieder protocol van Kinderopvang Het Vlinderhofje wordt jaarlijks geëvalueerd of deze nog u- to -date is en 

wordt, indien nodig, aangepast. 

De Risico-inventarisatie staat ook als vast agenda punt op de vergadering. Er kan dan op bepaalde zaken dieper 

ingegaan worden en/of nog eens extra onder de aandacht gebracht worden. 

Door deze afspraken blijven de Pedagogisch medewerkers van Het Vlinderhofje up-to-date met het inschatten 

van mogelijke gevaren en kunnen wij bijsturen waar nodig. Wij vragen iedereen die “Het Vlinderhofje” bezoekt 

hun medewerking aan deze en andere protocollen te verlenen, deze zo optimaal mogelijk na te leven en elkaar 

te ondersteunen hierin. 

Noot m.b.t. hoofdstuk 3.3. Wandelen/Uitstapjes: in de opstart fase zullen er wellicht nog geen uitstapjes 

plaatsvinden met de kinderen van 0-4 of 4-12 jaar. Wanneer dit wel of meer zal gaan spelen, zal het protocol 

m.b.t. de uitstapjes uitgebreid worden. 
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2. INLEIDING 

 

In de buitenlucht zijn is gezond! Buiten zijn en buiten spelen vinden de meeste kinderen heerlijk. Het beleid van 

het Vlinderhofje is erop gericht dat kinderen zo veel mogelijk buiten komen. Het Vlinderhofje vindt dat 

buitenspelen bij het dagelijks programma hoort en niet alleen gekoppeld moet worden aan mooi weer. 

Daarnaast wordt het bewegen in de buitenlucht vaak anders ervaren dan binnen en voldoende beweging is 

goed voor de ontwikkeling van een kind. Wij zijn lid van Stichting Groen Cement en hebben dan ook het 

predicaat voor groene opvang.  

Het Vlinderhofje bevindt zich op Landgoed ’t Hulsevoort. Dit landgoed is ruim 5 hectare groot en ligt aan de 

Lerinkbeek in Beltrum. Door de unieke ligging van Het Vlinderhofje op het Landgoed is er een grote diversiteit 

aan ontdekkingsmogelijkheden en materialen om al spelend de wereld te ontdekken. De kinderen kunnen hier 

uitrusten in de vrije natuur, genieten van de belevingstuin en de vogels horen fluiten. De natuur in, samen zien 

hoe de planten groeien, de blaadje aan de bomen komen of er af vallen. In de moestuin leren kinderen groente 

en fruit planten, hoe ze groeien en proeven. 

Ons motto is: 

Slecht weer bestaat niet! 

Vies worden bestaat wel! 

Het Vlinderhofje adviseert ouders/verzorgers daarom ook om eventueel speciale kleding, mee te nemen naar 

de opvang, zodat kinderen naar hartenlust buiten kunnen spelen! Wij hebben speciale Vlinderhofje laarzen. 
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3. BUITEN SPELEN 

We streven er dan ook naar om per dag zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Tenminste 1 uur per dag. De 

buitenspeelplaats biedt voor alle leeftijden voldoende gelegenheid voor het ontwikkelen van de grove 

motoriek (springen, stampen, klimmen, klauteren, rennen, etc.). Er worden spellen gedaan of spelmateriaal 

aangeboden zoals fietsjes, loopauto’s, ballen of zandbakmateriaal. 

De pedagogisch medewerkers bespreken met elkaar welke activiteit er aangeboden wordt. Met deze 

afstemming wordt er gelet op het creëren van een veilige en uitdagende speelomgeving, bijvoorbeeld door op 

de speelplaats ruimte te maken voor verschillende soorten spel. Druk en rustig spel wordt uit elkaar gehaald, 

net als activiteiten voor jonge en wat oudere kinderen. 

 

3.1 Buitenspeelplaatsen 0 – 4 jaar 

Om de kinderen 0 tot 4 jaar, die Het Vlinderhofje bezoeken, veilig te kunnen laten buiten spelen is er gekozen 

om op het terrein een stuk af te bakenen waar de kinderen veilig kunnen spelen. Op dit terrein staat een klim/ 

glijtoestel. Het heeft rondom rubber tegels. Deze rubbertegels hebben een val-dempende werking. Er is een 

houten zandbak met afgeronde hoeken, zodat kinderen zich daaraan niet kunnen bezeren. Er is zandbak 

speelgoed en er zijn enkele fietsjes. 

De buitenspeelplaatsen zijn voorzien van een hek, wat tenminste 100 cm hoog is en geen scherpe randen 

bevat. De ruimtes tussen het hekwerk zijn dermate klein dat kinderen er niet op kunnen klimmen of hun hoofd 

er door heen kunnen steken. De ruimte tussen het hek en de grond is dermate klein, dat kinderen daar niet 

onder door kunnen kruipen. 

Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat kinderen dit ook niet proberen. 

Kinderen mogen ook niet bij het ophalen door ouders/verzorgers over het hek heen getild worden. 

Er kan met de kinderen een uitstapje gemaakt worden naar een plek elders op het Landgoed. Hiervoor zullen 

de regels en afspraken gelden die horen bij “3.3 Wandelen/uitstapjes”.  Het Vlinderhofje is gelegen op 

Landgoed 't Hulsevoort. Dit is een natuurlijk gebied. Een kind kan hierdoor in aanraking komen met stuifmeel 

van gras, onkruid of bomen die een  allergie kunnen oproepen. Indien er een allergie wordt opgeroepen bij een 

kind wordt dit besproken met de ouders/verzorgers en gekeken naar een passende oplossing. 

 

3.1.1 Afspraken t.a.v. buiten spelen 0-4 jaar 

De volgende afspraken zijn gemaakt m.b.t. het buiten spelen op de buitenspeelplaatsen: 

• Er wordt altijd een telefoon mee naar buiten genomen, daar er best een afstand is tussen de 

buitenspeelplaats en de groepsruimte 

• Kinderen spelen nooit alleen, dus altijd onder toezicht, buiten 

• Kinderen lopen niet alleen, maar altijd onder begeleiding van een medewerker van het Vlinderhofje, 

naar en van de buitenspeelplaats, dit i.v.m. het oversteken van de parkeerplaats. Deze is doorgaans 

niet druk bezocht, wanneer er een tijdstip is dat deze wel druk zal zijn, wordt er besloten op een ander 

moment naar buiten te gaan om deze drukte en eventueel gevaarlijke situatie te vermijden. 

• De buitenspeelplaats wordt voordat de kinderen er gaan spelen, gecontroleerd op gevaarlijke 

materialen (gebroken glas, weggegooide sigarettenpeuken etc.) 

• (huis) Dieren worden (zoveel mogelijk) geweerd van de Buitenspeelplaats. 

• Er wordt niet gebotst met de fietsjes/auto’s tegen elkaar, of tegen de muren of hekken. 

• Losse obstakels worden niet in de loop of fietsroute geplaatst 

• De speelplaats wordt 2 keer per jaar gecontroleerd op oneffenheden, gladde plekken en/of verzakte 

tegels 

• Bij constatering van genoemde punten, worden deze zo spoedig mogelijk verholpen. 

• Eventueel gevaarlijke onderdelen van kleding (denk aan capuchonkoordjes) worden verwijderd. 

• Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken hebben gespeeld. 

• Zoet eten en/of drinken buiten wordt beperkt. 

• Bij buiten drinken wordt een beker direct leeggedronken en niet laten staan, gebruik eventueel een 

rietje 
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• Plakkerige handen en monden bij buiten spelende kinderen worden direct 

schoongemaakt. 

• Na het buiten spelen worden altijd de handen gewassen. 

• Bij (dreigende) onweer wordt er niet naar buiten gegaan. 

• Op de buitenspeelplaats worden geen, voor kinderen, schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

• Er is geen gereedschap aanwezig op de buitenspeelplaats 

• Er worden veilige fietsjes en driewielers gebruikt, zonder spaken. 

• We gaan altijd met 2 personen met de kinderen naar buiten 

• Wij zetten het 4-ogen/oren principe in.   

 

3.1.2 Zandbak en speeltoestellen 

• Er wordt voorkomen dat er uitwerpselen van honden of katten komen in de zandbak door deze af te 

dekken. 

• Alvorens kinderen in de zandbak gaan wordt deze gecontroleerd op eventuele uitwerpselen van 

dieren en/of andere viezigheid. 

• Het zand wordt verschoond als uitwerpselen van honden of katten in het zand worden aangetroffen 

• Er wordt op toe gezien dat kinderen niet eten of drinken van het zand. 

• Het zand wordt zo nodig aangevuld, zodat het hoogte verschil niet te groot is tussen de rand en het 

zand. 

• De zandbak wordt regelmatig gecontroleerd op splinters. Wanneer er splinters worden geconstateerd, 

worden deze direct verwijderd d.m.v. schuren, zodat de rand weer glad is. 

• De afmetingen ervan dienen aangepast te zijn aan de afmetingen van het kind, zoals bijvoorbeeld de 

doorsnee van de handgrepen en de tredenafstanden 

• Het kind moet de toestellen even gemakkelijk kunnen verlaten als het erin of erop kan komen 

• De toestellen mogen geen beklemminggevaar opleveren voor het kind 

• De speeltoestellen moeten stabiel en onbeweeglijk staan 

• Speeltoestellen hebben geen scherpe, ruwe of uitstekende delen waaraan het kind zich kan 

verwonden of met de kleding aan kan blijven haken 

• Het klim-glij toestel staat op een dermate afstand dat kinderen aan het einde van de glijbaan niet met 

hun hoofd tegen het hek aan kunnen vallen. 

• Het klim-glij toestel wordt regelmatig schoongemaakt (zie: Protocol HS, 

schoonmaak schema) om eventuele mosvorming te voorkomen. 

• Wanneer het speeltoestel nat is en daardoor glad wordt, wordt deze eerst gedroogd voordat kinderen 

erop gaan spelen. 

• De buiten speeltoestellen worden maandelijks gecontroleerd op gebreken en/of slijtage. Indien dit 

geconstateerd wordt, worden er reparaties of vervangingen uitgevoerd. 

• Kinderen lopen buiten met schoeisel aan, laarzen van het Vlinderhofje. Alleen in de zandbak mag een 

kind bij warm weer zijn schoeisel uit. Het kind dient dan wel in de zandbak te blijven. De pedagogisch 

medewerker ziet er op toe dat het kind weer schoeisel aan doet als het de zandbak verlaat. 

• De jonge kinderen spelen alleen op de speeltoestellen op de voor hen ingerichte buitenspeelplaats. 

Oudere kinderen (va. 4 jaar spelen hier niet). 

• Er wordt geen spelmateriaal geplaatst rondom het klim-glij toestel. Pedagogisch medewerkers zien er 

op toe dat dit niet gebeurd en halen deze eventueel weg. 

 

3.1.3 Wc bezoek of klein ongelukje 

Indien een kind naar de wc moet of een schone luier nodig heeft, wordt het kind begeleid door 1 van de 

pedagogisch medewerkers die buiten zijn, of door de pedagogisch medewerker die met de overige kinderen 

binnen is. 
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Wanneer een pedagogisch medewerker alleen werkzaam is in de groep, gaan alle kinderen mee naar binnen. 

Of er wordt hulp gevraagd voor toezicht van de achterwacht (bijv. Marian of Marianne), indien deze aanwezig 

zijn op het terrein. 

Dit geldt ook wanneer er kleine ongelukjes zijn, door bijv. vallen, stoten, etc. 

 

3.2 Buitenspeelplaats 4 – 12 jaar 

Kinderen die de BSO bezoeken hebben de mogelijkheid om over het gehele terrein van Landgoed ’T Hulsevoort 

buiten te spelen. Met uitzondering van langs of in de buurt van de Lerinkbeek. Ook mogen de kinderen niet in 

de weiden van de dieren of in de andere dierenverblijven. Met de kinderen worden de afspraken en regels 

besproken wat wel en niet mag tijdens het buiten spelen 

 

3.2.1 Afspraken t.a.v. buiten spelen 4- 12 jaar 

De afspraken buiten spelen 0-4 jaar zijn, zo mogelijk, ook van toepassing op het buiten spelen van kinderen van 

4 -12 jaar. 

Hieronder volgen nog wel enkele aanvullende afspraken: 

• Kinderen moeten het altijd melden als ze buiten willen spelen. 

• Zij dragen een veiligheidshesje zodat zij goed herkenbaar zijn. 

• Er worden afspraken gemaakt waar wel en niet te komen. 

• Er mag niet gespeeld worden bij het water. Dit is ook afgesloten. 

• Als een kind in een boom wil klimmen, mag dit alleen onder begeleiding. 

• Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken hebben gespeeld. 

 

3.3 Wandelen/Uitstapjes 

De ligging van Het Vlinderhofje leent zich niet echt om te wandelen of te voet uitstapjes te maken buiten het 

terrein van Landgoed ’t Hulsevoort. Een wandeling zal zich dus in het algemeen beperken tot het Landgoed. 

• Hierbij wordt de leidster/kind-ratio altijd in acht genomen. I.v.m. de veiligheid altijd 2 medewerkers 

waarvan 1 gediplomeerd en de andere in het bezit van een vog.  

• Kinderen krijgen hierbij dan een veiligheidshesje aan 

• Er wordt altijd een mobiele telefoon meegenomen 

• Er wordt goed gekeken naar een veilige situatie 

• Kinderen worden goed begeleid met lopen, als zij dit nog niet zo goed kunnen 

• Indien er een pedagogisch medewerker achter blijft op de groep, wordt er afgesproken hoe lang men 

max. weg blijft 

• Het spreekt voor zich dat pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld geven. Wanneer het gaat 

om een uitstapje met de auto of openbaar vervoer wordt er schriftelijk toestemming gevraagd aan de 

ouders (zie bijlage 1). 

• Er wordt alleen gegaan als de groepsgrootte dit toelaat, hierbij wordt de 

leidster/kind ratio ten alle tijden in acht genomen. 

• Van te voren wordt de ouders/verzorgers ingelicht over het uitstapje (waar naar toe, hoe laat terug, 

etc.) 

• Er wordt een mobiel meegenomen 

• Op de locatie dient het nummer van de betreffende mobiel achter te blijven, zodat de pedagogisch 

medewerker ook bereikt kan worden  

• Er wordt een daglijst met telefoonnummers meegenomen 

• Kinderen dragen de veiligheidshesjes 

• De kinderen krijgen een button of kaartje op met naam, kinderdagverblijf en telefoonnummer Het 

Vlinderhofje 

• Het spreekt voor zich, dat de pedagogisch medewerker altijd opletten in het verkeer en zich aan de 

verkeersregels houden 
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• Wanneer de kinderen per auto worden vervoerd, zitten zij op een daarvoor bedoelde (kinder-) 

autostoel. Kinderen die te groot zijn voor een autostoel maar kleiner dan 1.35 meter, zitten op een 

zitverhoger. Kinderen langer 1.35 meter hoeven geen autostoel/verhoger te gebruiken. 

• Gordels worden altijd gebruikt en gebruik de gordel niet als heupgordel 

• Er wordt rekening gehouden met het weer, tijdens zomer zijn de kinderen ingesmeerd met 

zonnebrandcrème factor 50. 

• Bij erge regenval, onweer of extreme warmte gaat het uitstapje niet door. 

• In de zomer staan er op het Landgoed drie tipi-tenten waar met de kinderen gebruik van gemaakt kan 

worden. Hiervoor gelden dan de afspraken die hierboven vermeld staan. 

• Bij uitstapjes op het erf gaat ons 4 ogen/orenprincipe in werking.  

Auto’s en andere vervoermiddelen gaan voor openingstijd, onder etenstijd en na sluitingstijd van de 

parkeerplaats naar de weg en andersom! 

 

 

3.4 Zwembadjes 

Wanneer het lekker warm is kan er gebruik gemaakt worden van een zwembadje. 

Afspraken hierover zijn:  

• Laat kinderen NOOIT zonder toezicht in een zwembadje. 

• Kinderen die nog niet zindelijk zijn krijgen een zwemluier aan. 

• De badjes worden alleen gevuld met (drink) water uit de kraan. 

• Verschoon water dagelijks. 

• Ververs water bij vervuiling (door bijvoorbeeld vogelpoep). 

• Berg badjes die niet (meer) gebruikt worden droog en schoon op. 

• Wanneer badjes verontreinigd zijn worden deze is schoongemaakt voordat ze gebruikt worden. 

• Kies het juiste speelgoed, wat ook goed te reinigen is, voor in het badje, geef de kinderen wel eendjes 

maar geen (drink)bekertjes. 

• Laat kinderen niet eten of drinken in het zwembadje. 

• Smeer kinderen altijd in (tenminste een half uur van te voren), voordat zij in het water gaan. 

• De badje worden zo neergezet dat er geen (huis) dieren bij kunnen komen. 

 

4. BUITEN MILEU 

 

4.1 Kinderen in de zon 

De zon zorgt voor aanmaak van vitamine D, dat is goed voor de botten. Maar bekend is dat te veel zon 

ongezond is. Niets is zo vervelend als een rood verbrande huid. Veel nadelen van de zon kunnen pas op latere 

leeftijd aan de orde komen, hierbij kun je denken aan huidveroudering of zelfs huidkanker. Daarom is het 

belangrijk de huid van een kind goed te beschermen. 

Een aantal regels die wij hanteren om verbranding te voorkomen zijn: 

• Bij extreem felle zon blijven de kinderen tussen 12.00 uur en 15.00 uur indien mogelijk in de schaduw 

en anders binnen. 

• Indien nodig worden schaduwplekken gecreëerd, maak gebruik van parasols. 

• Kinderen onder de 6 maanden worden zitten altijd buiten in de schaduw. 

• Kinderen onder de 12 maanden worden niet direct aan (veel) direct zonlicht blootgesteld. 

• Ook de oudere kinderen blijven zoveel mogelijk in de schaduw. 

• Ook als kinderen in de schaduw spelen worden zij ingesmeerd. 

• Kleding (ook een petje/hoedje) biedt de beste bescherming tegen de zon. 

• Ouders worden verzocht zonnehoedjes en eventueel andere bescherming mee te geven. 
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• Wanneer een kind een zonnehoedje bij zich heeft, wordt deze altijd opgezet. 

• Wanneer de kinderen niet met water spelen, laten we de kinderen hun broek en shirt aanhouden. 

• Een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in. 

• De kinderen worden van begin mei tot eind september ingesmeerd, ook als ze in de schaduw spelen. 

• Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 20 (SPF) met uv-a en uv-b bescherming. 

• Kinderen worden om de 2 uur ingesmeerd. 

• Gevoelige zones als neus, oren, nek en voeten worden extra in de gaten gehouden. 

• Bij warm weer krijgen de kinderen meer drinken aangeboden dan normaal, dit wegens versnelling van 

uitdroging. 

• Wanneer het erg warm is, passen wij de activiteiten hierop aan, we doen rustiger aan en spelen meer 

met water. 

 

4.2 (extreem) Warm of koud weer 

In Nederland zijn temperaturen boven de 28 °C in het algemeen een uitzondering. Echter, wanneer deze 

temperaturen zich toch voordoen lopen vooral kinderen en ouderen een risico op het krijgen van hitte 

gerelateerde aandoeningen. Een daarvan is warmte uitputting, dat kan ontstaan door vochtverlies, zoutverlies 

of beide tegelijk. Kinderen vormen hierbij zowel vanuit fysiologisch als gedragsmatig oogpunt een risicogroep. 

Ten tijde van dagen met extreme hitte zijn om deze reden zijn de onderstaande 

maatregelen afgesproken Deze maatregelen treden in werken indien de 

weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van 28 °C of hoger. 

• Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan. 

• Doe de, indien aanwezig, zonneschermen bij binnenkomst in de groepsruimten naar beneden of dek 

de ramen af met lakens. 

• Zet alle indien aanwezig ventilatieroosters open en/of ventilatoren aan (schaf eventueel een mobiele 

airco aan). 

• Maak sanitaire ruimtes extra schoon. 

• Zorg voor dwarsventilatie. 

• Geef extra vocht (niet te koud) aan de kinderen en personeel en voorkom dorstgevoel. 

• Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten. 

Bij extreem lage temperaturen wordt de duur van het buiten spelen beperkt naar max. een half uur. Er wordt 

voor goede warme kleding gezorgd als het erg koud is. 

 

4.3 Planten, bomen en bloemen 

Planten en bomen kunnen veel gezelligheid geven doordat ze bijvoorbeeld mooi van kleur zijn of lekker ruiken. 

Echter, planten en bomen kunnen ook giftig zijn voor de mens of allergenen produceren waar mensen 

allergisch op kunnen reageren. Giftige planten zijn planten die vergiftigingsverschijnselen veroorzaken wanneer 

kleine hoeveelheden ervan worden opgegeten, of planten die ontstekingen of andere huidaandoeningen 

veroorzaken wanneer ze worden aangeraakt. Giftige planten kunnen slaap verwekken, de huid irriteren, de 

slijmvliezen aantasten, kramp of buikloop veroorzaken… en zelfs dodelijk zijn. Gelukkig komt dit laatste maar 

weinig voor. Veel planten zijn giftig, maar doordat ze er niet aantrekkelijk uitzien om op te eten, zijn er maar 

weinig gevallen van vergiftigingen door planten bekend. Maar planten met bijvoorbeeld besjes hebben op 

kinderen weldegelijk een grote aantrekkingskracht. 

Doordat Het Vlinderhofje op een Landgoed ligt zijn er veel planten, bomen en bloemen op het buiten terrein. 

Deze zijn niet giftig en hebben geen stekels. 

Indien er iets (onwillig) groeit wat wel giftig is of stekels heeft, zal dit worden verwijderd. Jaarlijks worden 

boomwortels en oneffenheden in de buitenomgeving gecontroleerd en zo nodig verwijderd of glad gemaakt. 

Binnen in de groepsruimte zijn geen planten of bloemen aanwezig. Wanneer deze er 

bijvoorbeeld vanwege een activiteit wel zullen zijn, zullen deze vooraf gecontroleerd worden of deze giftig zijn. 

Indien dit het geval is, wordt het niet gebruikt. Raadpleeg hiervoor de gifwijzer.  
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Indien er een kind allergisch is, worden de planten en/of bloemen niet aangeschaft of verwijderd. 

 

4.4 Overige afspraken 

• De vlonders bij de ingang zijn voorzien van grastapijt en/of een extra mat om uitglijden bij nat weer of 

mos vorming te voorkomen. 

• Bij gladheid door sneeuw of bevriezing, wordt er pekel/zout gestrooid op de 

parkeerplaats, bij de ingang en op de speelplaats. 

• In de herfst, bij veel bladeren worden deze verwijderd. 

• Er worden geen opstapmogelijkheden, zoals bankjes, geplaatst in de buurt van de omheining/hekwerk 

van de dieren (weiden/verblijven). 

• Met (bso) kinderen wordt de afspraak gemaakt dat zij niet over het hek mogen klimmen als 

bijvoorbeeld de bal hierover heen is gegaan.  

 

5. (HUIS)DIEREN zie ook protocol “Veilig omgaan met dieren” 

Op het Landgoed zijn enkele (huis)dieren aanwezig; honden, katten, kippen, paarden, vissen en een konijn. 

Deze (huis)dieren zijn enkel buiten aanwezig. 

Veel kinderen zijn allergisch of overgevoelig voor (huis)dieren. Daarom, en vanuit hygiënisch oogpunt, is het 

niet wenselijk dat deze (huis)dieren in de groepsruimten komen. 

De enige uitzondering hierop is het aquarium in de hal. Deze is goed afgesloten en wordt goed schoon 

gehouden. Houdt er rekening mee dat kinderen met astma allergische reacties kunnen ontwikkelen als ze in 

contact komen met visvoer. Houd deze dus altijd buiten het bereik van kinderen met astma. 

Afspraken hierover zijn: 

• De (huis)dieren mogen niet binnen op de groepsruimten komen. 

• Aan de ouders/verzorgers wordt eerst toestemming gevraagd alvorens het kind in contact zal komen 

met de dieren. 

• Kinderen mogen alleen de dieren benaderen of bezoeken onder begeleiding van een pedagogisch 

medewerker. 

• Wanneer er een bezoek aan dieren wordt gebracht, is de pedagogisch medewerker er alert op dat een 

kind goed met de dieren omgaat. 

• Er worden geen speelgoed, knuffels of spenen meegenomen bij het bezoek aan de (huis) dieren. 

• Er wordt niet gegeten of gedronken bij de dieren. 

• Al een dier ziek is, wordt het niet bezocht. 

• Als dieren gevoerd worden door een kind, gebeurd dit alleen samen met een pedagogisch 

medewerker, waarbij deze op let dat dit voorzichtig gebeurt. 

• Indien een kind allergisch is en dit bekend is, is het toe naderen van (huis) dieren uiteraard 

uitgesloten. 

• Wanneer een kind een allergische reactie krijgt omdat de allergie nieuw is of niet bekend was, zal 

hiervoor medisch gehandeld worden en worden hierover ook direct de ouders ingelicht. 

• De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen en zij zelf, na contact met dieren hun handen 

wassen. 

• Pedagogisch medewerkers zijn alert op het voorkomen dat kinderen door een dier gebeten of gekrabd 

worden. 

• Indien een kind toch gebeten wordt, wordt er direct EHBO toegepast. Er zal gehandeld worden 

volgens het Protocol GVMH – 4.1.4. Toch bloed of wondje (door bijten). en wordt er eventueel direct 

contact gezocht met de ouders/verzorgers en/of huisarts. 

• Er worden geen (producten van) rauwe eieren of rauwe melk geconsumeerd gegeten. 

 

6. Ongedierte 
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Ongedierte levert een gevaar op voor de gezondheid door verspreiding van ziekteverwekkende micro-

organismen. Om die reden moet ongedierte adequaat geweerd en bestreden worden. Ongedierte komt 

voornamelijk af op voedselresten, het is daarom belangrijk de ruimtes schoon te houden en de afvalbakken 

eens per dagdeel te legen. 

• Houd ruimtes schoon en ruim etensresten direct op. 

• Verpak overgebleven etensresten goed en dek ze af. 

• Leeg afvalbakken eens per dagdeel. 

• Raadpleeg het schoonmaakschema. 

• Bij overlast van insecten wordt een vliegenlamp op gehangen en/of een hor voorraam of deur 

geplaatst om deze te weren. 

• Wanneer ongedierte door kieren of naden komen, worden deze direct gedicht. 

• Afvalbakken (binnen en buiten) zijn voorzien van een deksel. 

 

6.1 WESPEN EN BIJEN 

Wespen en bijen veroorzaken nare steken. Ze worden aangetrokken door zoete geuren. 

• Zoet eten en/of drinken buiten wordt beperkt. 

• Bij buiten drinken wordt een beker direct leeggedronken en niet laten staan, gebruik 

eventueel een rietje. 

• Plakkerige handen en monden bij buiten spelende kinderen worden direct schoon gemaakt. 

• Controleer de kinderen voor het naar buiten gaan op plakkerige handen of monden. 

• Verwijder direct de angel met een pincet als een kind door een wesp of bij gestoken is. 

• Zuig het gif uit met een speciaal spuitje (verkrijgbaar bij de apotheek). 

• Leg daarna een ijsblokje op het wondje ter verkoeling. 

• Bij steek in mond of hals direct ijsklontjes gebruiken en direct naar de dichtstbijzijnde hulpinstantie 

(eerste hulp of huisarts). 

• Neem het spuitje om gif uit te zuigen ook mee bij een uitstapje. 

• Soms treedt er na een wespen- of bijensteek een heftige, allergische reactie op(ernstige benauwdheid, 

verwardheid en/of bewusteloosheid). Wees hier alert op en waarschuw in dat geval een arts of 

ambulance. 

 

6.2 TEKEN 

Teken kunnen besmet zijn met ziekteverwekkende bacteriën en virussen. In Nederland zijn dit met name 

bacteriën die de ziekte van Lyme veroorzaken. Teken leven in bossen, in struiken en in hoog gras. Ze laten zich 

vallen op de huid van passerende mensen of dieren. Daar bijten ze zich vast en zuigen bloed op waar ze van 

leven. Bij het opzuigen van het bloed kunnen bacteriën worden overgebracht. 

• Voorkom tekenbeten door bij natuurwandelingen beschermende kleding te dragen (dichte schoenen, 

sokken, een lange broek en een shirt met lange mouwen). 

• Schaf een tekenpincet aan 

• Verwijder met behulp van een tekenpincet zo snel mogelijk de teek als die toch op de huid van een 

kind gevonden wordt 

• Desinfecteer daarna het wondje 

• Neem de tekenpincet ook mee bij uitstapjes 

• Lees de bijsluiter van de tekenpincet zodat duidelijk is hoe deze te gebruiken 
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6.3 MUIZEN EN RATTEN 

Muizen en ratten kunnen aanzienlijke overlast en schade veroorzaken. Met name ratten zijn ook bekend als 

overbrengers van infectieziekten, maar dit probleem speelt in Nederland in de praktijk nauwelijks een rol. Het 

is belangrijk Het Vlinderhofje en de directe omgeving goed schoon te houden zodat er geen voedsel is voor 

deze dieren. 

• Leeg de afvalbakken iedere dag. 

• Schakel direct de afdeling ongediertebestrijding van de gemeente of een professionele  

ongediertebestrijder in indien er toch ongedierte wordt aangetroffen. 

• Geef aan dat bij de bestrijdingsmaatregelen extra aandacht moet worden besteed aan de veiligheid 

van de kinderen, zij mogen niet in contact komen met giftige stoffen. 

 

6.4. EIKENPROCESSIERUPS 

De laatste 2 jaar wordt er in het nieuws veel aandacht geschonken aan de eikenprocessierups i.v.m. de overlast 

door de brandharen. Op ons erf zijn geen eiken waar deze rups in zou (kunnen) zitten. Langs de Bruggertweg 

staan ze wel en was er afgelopen jaar ook overlast hierdoor. Er wordt vaak gecontroleerd op het erf of deze 

rups te vinden is. Wordt hij toch gesignaleerd, dan informeren wij ouders om in ieder geval niet langs de weg te 

parkeren maar op het erf en lange mouwen aan te doen. Ook schakelen wij deskundigen in om de 

eikenprocessierups te bestrijden.  
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     Bijlage 1 
Toestemmingsformulier 
Uitstapjes 
Het Vlinderhofje 

 

 

Naam kind  

Datum uitstapje  

Bestemming uitstapje  

Vervoer uitstapje  

Begeleiding  

Eventueel  

Bijzonderheden  

 

 

Hierbij verklaart de ouder/verzorger van boven genoemd kind op de hoogte te zijn van de 
regels en afspraken van Het Vlinderhofje m.b.t. “Het protocol Buiten spelen, Buiten 
omgeving, Huisdieren en Ongedierte bij Het Vlinderhofje, hoofdstuk 3.3 
Wandelen/uitstapjes” en geeft toestemming om zijn/haar kind(eren) deel te laten nemen 
aan de activiteiten buitenshuis. 
Datum: ………………………………………………. 
Naam ouder/verzorger: ………………………………………………… vader/moeder 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
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Handtekening ouder/verzorger: 


