
De Boshoek is een kindvriendelijk en veilige vakantieplek. Ons animatieteam 
is aangesteld om leuke, spannende en leerzame activiteiten te organiseren voor 
kinderen tussen 4 en 12 jaar. Ons doel is om uw kinderen een fijne tijd te bezorgen. 
Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats. Het gaat immers om uw kinderen. 

Deelname aan de activiteiten is op eigen verantwoording.

Uw kind moet in staat zijn intructies te begrijpen en op te volgen met 
betrekking tot de veiligheid.

Voor kinderen onder de 4 jaar is het verplicht dat één van de ouders/verzorgers 
aanwezig is bij de activiteiten, dit is helaas tijdelijk niet mogelijk ivm de 
veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Dus de Kidsclub activiteiten zijn tijdelijk voor 
kinderen vanaf 4 jaar.

Als er sprake is van pest- of anderzijds ongewenst gedrag hanteren wij een 
waarschuwing en daarna een time-out van 10 minuten.

Mocht uw kind de veiligheid van andere kinderen in de weg staan dan nemen wij 
direct contact met u op. Als noodmaatregel kan het voorkomen dat wij de toegang 
ontzeggen tot de Kidsclub en/of 
activiteiten.

Wij zijn met elkaar (ouders en animatieteam) verantwoordelijk voor 
een goede en fijne sfeer bij de activiteiten. 

Na de knutsel helpen wij de kinderen oversteken naar het recreatiepark, de kinderen 
van het kampeerpark kunnen zelf terug lopen naar de staanplaats.

Bij alle activiteiten staat een leeftijdsgrens vermeldt. Voor de veiligheid  van de 
kinderen houden wij ons aan deze leeftijdsgrens. 

De kinderen van het hele park (t/m 8 jaar) worden opgehaald met de Keessie-mobiel 
in de parade bij de bushaltes. Zij worden niet terug gebracht.

Maandag tot en met zondag is het om 23.00 uur geluidstil, dan geldt de 
nachtrustperiode op De Boshoek. De sportvelden en speeltuinen zullen dan gesloten 
zijn. Dus geluidmakers, niet schreeuwen en gillen, maar op gedempte toon met elkaar 
praten. Indien je hierop aangesproken wordt, verwachten wij dat je de instructies van 
ons personeel opvolgt.

Bij het breken van het reglement van De Boshoek m.b.t. de kaarten delen wij eerst 
een waarschuwing uit. Wordt de waarschuwing genegeerd, dan wordt er een gele 
kaart uitgedeeld en informeren wij u als ouder/verzorger. Wordt er een tweede gele 
kaart gegeven, dan wordt dit een rode kaart. Bij een rode kaart gaat de directie in 
gesprek met u als ouder/ verzorger. Het gevolg kan zijn dat uw kind niet meer 
welkom is op De Boshoek. 

Bij de Kidsclub en de chillzone (naast het binnenzwembad) is er gratis WiFi.

      

Indien u vragen heeft, 
stel ze ons gerust. Of mail naar: 

      jose@deboshoek.nl
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- VANDALISME

- LICHAMELIJK 

GEWELD
- BEDREIGENDE 

UITSPRAKEN

- RACISTISCHE 

UITSPRAKEN

- AANSPREEKBAAR 

VOOR ELKAAR

- NETJES OMGAAN MET 

ANDERMANS SPULLEN

- REKENING HOUDEN 

MET ELKAAR

- ELKAAR HELPEN 

WAAR NODIG

- GOED GEDRAG BELONEN

- VEILIGHEID BIEDEN

- SCHELDEN

- INTIMIDEREN

- SCHREEUWEN

- GELUIDSOVERLAST

- SEKSUEEL 

AANSTOOTGEVEND 

GEDRAG
- NIET OPVOLGEN VAN 

WAARSCHUWINGEN EN 

INSTRUCTIES
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VEILIGHEID EN 
GOEDE SFEER




