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YBD KINDERSORG-BELEID: 

 

 

 

INSKRYWING: 

Daar is belangrike papierwerk wat ek nodig het vir 'n ouer om te voltooi voordat ek 'n baba/kind in 

my sorg neem. Jy het nodig om my op hoogte te hou van adres- of telefoonnommerveranderings 

indien ek jo moet kontak. Geen inskrywingsgelde word benodig wanneer jy jou kind die eerste keer 

aflaai nie! 

 

LAATGELDE: 
As jy jou baba/kind later kom haal as bepreek, moet jy my skakel of SMS en so gou moontlik laat 

weet.  Alle uitstaande fooie/gelde moet dadelik betaal word wanneer jy jou baba/kind kom haal. 

 

ETES: 
Ek voorsien 'n voedingsgebalanseerde ontbyt, versnaperinge, middagetes en vloeistowwe vir die 

kinders. Die kinders drink óf melk óf water. Ek voorsien ook vars vrugte/groente soorte sappe 

aan. Alle maaltye en vloeistowwe is by jou uurlikse fooi ingesluit.  

Die enigste voeding wat ek nie by maaltye lewer nie, is:  

 Formule vir babas 

 Spesiale babakos (soos puritees) 

 Spesiale dieet kos/snacks (soos vir allergiee of mediese kondisies) 

As jy 'n baba het wat formula drink of 'n spesifieke babakos eet, moet jy voorraad vir hom / haar 

saam stuur. As jou kind op 'n spesiale dieet is, moet jy hul maaltye voorsien indien nodig. 
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SIEKTEBELEID: 

Moenie jou kind na Yabba Dabba Do bring as hy of sy siek is nie. Gebruik jou beste oordeel as jou 

voel dat jou kind te siek is om by die ander kinders te wees. Bel of skakel my teen 08:00 as jou kind 

nie meer kom nie.  

As jou kind 'n aansteeklike siekte gehad het, kan hulle alleenlik by Yabba Dabba Do kom kuier 

indien:   

 Hulle deur 'n dokter ondersoek is en gesê dat hulle nie meer aansteeklik is nie en dat dit 

veilig is vir hulle om by ander kinders te wees (gewoonlik 24 uur nadat die behandeling 

met antibiotika begin het en / of 24 uur nadat die simptome bedaar het: afhangend van 

die siekte).  

 As ek, die kindersorgverskaffer, die finale goedkeuring gee dat die kind moet terugkeer na 

die kindersorg volgens my eie sorgbeleid. 

As ek, die kindersorgverskaffer, voel dat jou kind te siek is om by die Yabba Dabba Do te wees, sal ek 

hom/haar nie toelaat in Yabba Dabba Do nie. As jou kind 'n koors van 39 grade of hoër het, sal ek jou 

skakel om so gou moontlik jou kind op te laai. Jou kind moet binne die uur wat ek jou bel van die 

siekte kom haal word. 

Jou kind kan nie Yabba Dabba Do intree met 'n koors van 38 grade of hoër nie, en die kind moet vir 

minstens 24 uur koorsvry wees voordat hy na Yabba Dabba Do terugkeer. Dit beteken koorsvry 

sonder die hulp van 'n koorsverminderende middel.  

Redes waarom die siek kind nie Yabba Dabba Do mag intree nie: 

* Koors van 38 grade of hoër    * Koud met geel of groen neusafskeiding 

* Konstante duidelike loopneus    * Produktiewe hoes 

* Aanhoudende lyf hoes    * Kroep 

* Strep keel      * Gastro-enteritis (maaggriep) 

* Griep       * Braking 

* Aanhoudende diarree (selfs as 'n reaksie op antibiotika)  * Scabies 

* Ringwurm      * Waterpokkies 

* Handvoetsiekte (Herpangina)    * Coxsackie-virus 

* Vyfde siekte (geklapte wangsiekte)   * ENIGE tipe uitslag of blase 

* Pampoentjies      * Impetigo 

* Pink Eye      * Aansteeklike style 

* Kopluise      * MRSA 
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Hierdie is maar net voorbeelde van aansteeklike siektes wanneer jou kind buite die kindersorg moet 

bly. Elke individuele geval is anders en kan min of meer tyd nodig hê ~ maar dit sal altyd nodig wees 

om 'n doktersbrief te ontvang om te sê dat die kind heeltemal gesond om terug te keer en nie ander 

kinders sal affekteer nie.   

Dit is bedoel vir die beskerming van jou kind, alle ander kinders wat tans is by Yabba Dabba Do is en 

die vir die personeel van Yabba Dabba Do. Dit is my hoop om die kindersorg so kiem- en siekvry 

moontlik te hou. Sodra EEN kind by die kindersorg siek is, stel hy of sy almal bloot aan die siekte. Dit 

kan 'n aaklige siekte-siklus wees! Laat ons Yabba Dabba Do dus gesond hou. As 'n kind voortdurend  

siek aankom by die fasiliteit en die ouers nie die beleid oor kindersorgsiekte nakom nie, word 

kindersorg deur die kindersorgverskaffer beëindig.  

 

POTTY OPLEIDING: 
Ek sal alles in my vermoë doen om potty-opleiding saam met jou te help inforseer. Ek sal begin om 

potty opleiding hier te implimenteer, sodra die kleuter tuis opgelei is en wanneer die kind gereed is 

vir hierdie proses.  Ek glo dat 'n kind die potty opleidingsproses moet deurmaak slegs wanneer hulle 

"gereed" is. As jy probeer om jou kind te jaag in hierdie proses voordat hulle gereed is, sal hulle soms 

die proses beveg en later van tyd 'n terug slag he.   

 

Die tekens dat jou kind gereed is vir potty opleiding, sluit die volgende in: 

 Hulle bly langer droog en skoon 

 Hulle toon belangstelling in die gebruik van die potty/toilet 

 Hulle kan jou mondelings vertel dat hulle 'n behoefte het om die potty te gebruik 

 Hulle geniet dit om die potty te gebruik 

Ek sal slegs help met potty-opleiding as jou kind gereed is en as hy of sy tuis opgelei word. Potty-

opleiding verg 'n spanpoging van die ouers en die kindersorgverskaffer.  

 

ONS GESINSDIENSTE: 
Ons het wel troeteldiere. Ons het honde (geen katte nie). Almal is op datum met inspuitings en 

ontwurming, hulle neem maandelikse vlooi-voorkomende medikasie en is almal baie gesond en 

skoon (hier is geen vlooie nie!). Hulle is grootgemaak met die kinders, so hulle is almal baie lief vir 

kinders. Alhoewel hulle baie liefdevol is en goeie gesindhede het, hou ek hulle steeds in 'n aparte 

area van die eiendom terwyl kinders hier is. Die kinders werk nooit met die honde nie en sien hulle 

selde. Ek sorg ook dat die tuin heeltemal skoon is van enige diere stoelgang, sodat die kinders glad 

nie in aanraking kom daarmee nie. 
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HUISREËLS: 
Ek vra dat die kinders:   

 Moenie mekaar slaan, stamp, byt, spoeg, skop, krap of knyp nie.  

 Geen naam roeping, terg, boelie of slegte woorde gebruik nie. 

 Geen mishandeling van die kindersorg-items of -meubels nie. 

 Gehoorsaamheid en respek he vir personeel en Yabba Dabba Do se reels 

Ek gebruik geen vorme of neerhalende woorde om kinders te dissiplineer nie. Ek probeer die kinders 

beklemtoon om hul woorde te gebruik en met mekaar en met personeel te kommunikeer. Ek sal 

hulle weer verwys na 'n ander aktiwiteit as daar 'n probleem is. As dit erger word, kan hulle die 

voorregte verloor om met 'n sekere speelding te speel wat hulle geniet, sodat hulle kan leer wat die 

gevolge is. Daar word soms ook 'time-outs' gebruik om negatiewe gedrag af te weer. Ek gebruik 

positiewe versterking en belonings vir goeie gedrag. As negatiewe gedrag deurlopend is, sal sorg 

gestaak word by Yabba Dabba Do. 

Die eerste twee ure van sorg is gewoonlik 'n proefperiode om te sien hoe jou kind inpas by die ander 

maaitjies. Die kinders wat ek versorg, is almal baie lief vir mekaar en behulpsaam, ek probeer om 'n 

wonderlike groep kinders te onderhou wat met mekaar oor die weg kom, omdat ek voel dat dit baie 

belangrik is. Ek laat nie toe dat 'n kind in die sorg bly as hulle 'n ander liggaamlike of geestelik skade 

aandoen nie.   

 

BEËINDIGINGSBELEID: 

Die sorg kan dadelik beëindig word sonder enige kennisgewing deur die dagsorgverskaffer indien die 

ouer/kind nie Yabba Dabba Do reëls en -beleide nakom nie, of as die kind nie aanpas of die 

kinderoppasser nie gehoorsaam is nie. 

 


