
BSO afspraken met de kinderen 

Handen wassen  

 Was je handen met water en zeep en droog ze daarna af met een schone doek! 

 Ga voorzichtig om met kranen, vooral met de rode knop voor warm water. 

 Kraan:  Open eerst de koud water kraan en dan pas de warme.  
Doe eerst de warme kraan dicht en dan pas de koude. 

o Was altijd je handen als je uit school komt. 
o Was altijd je handen als je binnen komt na het buitenspelen. 
o Was altijd je handen als je dieren hebt geaaid of aangeraakt. 
o Was altijd je handen als je naar het toilet bent geweest. 
o Was altijd je handen als je een wondje hebt gehad of hebt gehoest. 
o Was altijd je handen als je in contact bent gekomen met chemicaliën. 

 
Wondjes of ziek? 

 Als je een wondje hebt, kom dan even naar een begeleider dan maken we het schoon en plakken we 
er een pleister op. 

 Vertel het ons ook als je je niet zo lekker voelt.  

 Houd je hand voor je mond als je moet hoesten of niezen. 

 Gebruik een schone papieren zakdoek. 
 
Buiten spelen 

 We blijven op het speelgedeelte waar jouw groep aan het spelen is.  

 Als je bijvoorbeeld een bal wil pakken die op een ander terrein ligt, vraag je dat eerst aan je 
begeleider. 

 We gaan niet zonder te vragen van de speelplaats af. 

 We spelen niet met speelmateriaal zoals fietsen of skelters in de buurt van speeltoestellen. 

 Voetballen doen we alléén in de pannakooi. 

 Skaten en fietsen doen we alleen op de parkeerplaats als de pedagogisch begeleider daar 
toestemming toe heeft gegeven. 

 We nemen speelgoed van binnen niet mee naar buiten. 

 Kijk uit met spelen in de buurt van ruiten. 

 Na het spelen, ruimen we al het speelgoed weer op. 

 Als je niet meer weet waar je bent, vraag dan hulp aan een volwassene om je heen. 
 
Binnen spelen 

 We nemen speelgoed van buiten niet mee naar binnen. 

 We gooien binnen niet met voorwerpen. 

 Kijk uit met spelen in de buurt van ruiten 

 De trapleuning is er niet om vanaf te glijden. 

 Je mag niet op of voorbij de gele streep bij de balustrade en traphekje komen. 

 We zetten speelgoed, meubels of stoelen op of voorbij de gele streep bij de balustrade en traphekje. 

 We rennen niet in de ruimte. Ook niet naar binnen. 

 We spelen niet in de buurt van de oven en het fornuis. 

 We gaan niet zonder te vragen naar beneden. 

 Na het spelen ruimen we al het speelgoed weer op. 
 
Dieren 

 Je mag alleen bij de dieren komen,  als er een begeleider bij is. 

 Als je naar de dieren gaat, trek je een overal en laarzen aan. 

 Je mag geen speelgoed of knuffels meenemen naar de dierverblijven. 

 Bij de dieren eten en drinken we niet. 

 Als je bij de dieren bent geweest, was je je handen. 
 
Naar huis 

 Ga nooit alleen naar huis of naar de opvang als je dat niet zelfstandig mag of kunt. 

 Ben je onderweg naar huis de weg kwijt geraakt? Vraag dan hulp aan volwassenen om je heen.  


