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Vredehofstraat 1
1624 XG Hoorn
0229 21 80 79
De Vlinders
Conferencelaan 5
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Pennekamplaan 58
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0229-31 20 00
De Zeester
Grote Beer 1
1622 ES Hoorn
06-11406611
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De Carrousel

Algemene mededelingen

Medewerkers

Thuis blijven
Als uw kind een dag vrij heeft, ziek is of
om een andere reden niet naar de Carrousel komt, is het noodzakelijk dat u ons
hiervan op de hoogte brengt en dit eveneens doorgeeft aan Noot vervoer.

Begeleidster

Calamiteiten
Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter ziek wordt op de Carrousel of dat het
om een andere reden beter naar huis kan
gaan. Houdt u er rekening mee dat wij in
bezit zijn van telefoonnummers om te bellen bij eventuele calamiteiten!

Aanwezigheid andere medewerkers

Openingstijden
De Carrousel is van 8.00 uur tot 16.30 uur
geopend. De kinderen zijn welkom vanaf
9.00 tot 15.15 uur.
U kunt uw kind zelf brengen of halen. U
kunt ook gebruik maken van de taxibusjes
van Noot.
Beperkt open
Tijdens de zomervakantie zijn wij beperkt
open.
Ook zijn wij in 2021 gesloten op:
Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, woensdag 5 mei,
vrijdag 14 mei, Pinksteren, Kerstmis

Op onderstaande data is de Carrousel
vanaf 12.30 uur gesloten in verband met
themamiddagen 2021:
Dinsdag
23 maart
Dinsdag
11 mei
Donderdag 1 juli
Donderdag
9 september
Dinsdag
16 november

Locatie Kameleon, Vlinders, Zwaluw en
Zeester sluit dan op bovenstaande data
12.30 uur.

Als er bij uw zoon of dochter hoofdluis
geconstateerd wordt, zijn wij i.v.m.
besmetting genoodzaakt hem of haar naar
huis te laten gaan.
Besprekingen
Het ondersteuningsplan bespreking van
uw kind vindt altijd plaats op het adres
van de locatie waar uw kind naar toe gaat.
Tenzij anders afgesproken.
Wilt u uw kind het volgende meegeven:
- luiers (heel pak of vier per dag)
- kam of borstel
- tandenborstel en tandpasta
- vochtige doekjes
- zwemkleding en handdoek in zwem tas
op zwemdagen (evt. zonnecrème)
- reservekleding
Wilt u overal de naam van uw kind
opzetten!

Indien u een van de begeleidsters wilt
spreken, kunt u telefonisch contact opnemen. Bij voorkeur voor 9.00 uur of na
15.15 uur.

Fysiotherapeute : di, wo
Logopediste
: di, wo, vr
Orthopedagoge : di, do en vr
Spelbegeleidster : di, wo en do
Teamarts
: di-ochtend
Ergotherapeut : wo
Wilt u graag contact opnemen met een
van de medewerkers, dan zijn zij op
bovenstaande dagen telefonisch voor u
bereikbaar. U kunt ook altijd een afspraak maken.
Telefoon
Tel. ODC de Carrousel: 0229-21 80 79
Tel. Noot: 0318-623500
noot@groepsvervoer.nl
Tel. Vlinders: 06-21105599 of 0229-21 17 15
Tel. De Kameleon: 06-51009170
Tel. Zwaluw:0229-312000 of 06-11285800
Tel. De Zeester: 06-11406611

www.esdege-reigersdaal.nl
www.odcdecarrousel.st-er.nl

