Protocol buiten slapen
1. Voordat je het bedje gebruikt droog je de binnenkant met een droge doek.
2. De matras van het bedje gaat pas naar buiten als er een kindje in het bedje gaat.
Als het kindje uit het bedje gaat matras ook weer binnen opbergen.
3. Om de 15 minuten buiten kijken bij het buitenbedje of het kindje het goed maakt.
3. Verder gelden alle regels voor het binnen slapen ook voor het buiten slapen voor kinderen tot 1 jaar.
Bij koud winterweer mag er een extra deken of slaapzak gebruikt worden.
Ook kan een vachtje onder het hoeslaken worden gelegd.
6. Het bedje moet een keer per maand grondig schoongemaakt worden van binnen en van buiten.
Vooral ook de onderkant van het dakje dat is gezonder voor de kinderen die erin slapen.
7. Let op vliegen, muggen en andere insecten / dieren als de hordeur geopend is.
8. Als er kinderen buiten spelen tijdens het slapen in het buiten bedje dan wordt er zo goed mogelijk
voor gezorgd dat er rustig doorgeslapen kan worden.
Voorwaarden weersomstandigheden:
1. Als er dichte mist is mogen er geen kinderen in het buitenbedje slapen.
2. Als het regent mogen kinderen in het buitenbedje slapen mits de regen niet naar binnen valt.
Leg een katoenen doek op het dakje, of keer het bedje van de regen af.
3. Als je in de zomer zelf de koelte binnen zoekt mag je geen kind in het buitenbedje laten slapen.
Zorg dat het bedje in de schaduw staat als het daarbuiten nog aangenaam is.
4. In de winter hebben de kinderen een slaapzak aan met lange mouwen, een wollen vest, jasje of pakje.
Een mutsje waar een kind niet in kan draaien met zijn gezicht en handschoentjes zijn noodzakelijk.
5. Bij extreme kou of harde wind slapen de kinderen binnen.
6. In de zomer hebben de kinderen een (dunne) slaapzak aan zonder mouwen.
7. Maak het bedje altijd zo op zoals je dit binnen ook doet. Dus molton – matrasovertrek. Bij gebruik
van een deken maken we de kinderen kort op (voeteneinde tegen de onderkant van het bedje)
Pas als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan mag er een kind in het buitenbedje slapen.

Wij, Ouders van:……
tekenen hierbij voor de goedkeuring voor het slapen in het buitenbedje van Thuishuys Natuurlijk.
Wij hebben het protocol en de voorwaarden gelezen en gaan akkoord met beide.
Datum		Plaats

Handtekeningen:

