Huisregels zorgboerderij The Ranch

-

Dagbesteding
We verlaten de boerderij niet zonder overleg.
We komen niet zonder toestemming van de zorgboerderij aan elektrisch gereedschap, werktuigen of apparaten.
Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen.
We komen niet in de privé ruimtes van de zorgboerderij.
Er word niet gerookt op de boerderij!
Samen overleggen we wat we gaan doen die dag
We gaan zuinig om met het speelgoed.
Samen delen, samen spelen

-

Omgangsregels
Je kunt niet zonder toestemming huisdieren meenemen. I.v.m. eventuele dierziektes
Agressie in woorden en daden is niet toegestaan.
We accepteren elkaar zoals we zijn
We mogen buiten stoeien als beide partijen dat leuk vinden. Stop is stop.
We roddelen niet over elkaar.
We vernielen niks van elkaar of de zorgboerderij.
Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken
met buitenstaanders.
Klachten bespreken we in eerste instantie met de zorgboer(in) of medewerkers.
Wij zijn lief voor de dieren dan zijn zij lief voor ons
We helpen elkaar
Als we iets niet leuk vinden, dan zeggen we dat tegen elkaar, en lossen we het samen op.
We overleggen wanneer we ons mobieltje willen gebruiken
We maken niet zonder toestemming foto’s of video’s van kinderen of begeleiding
Het gebruik van mobieltjes tijdens de dagbesteding gebeurt op eigen risico

-

Hygiëne
Na elk toilet bezoek wassen we onze handen.
Voor het eten wassen we onze handen.
Vieze schoenen en laarzen trekken we uit op de mat
Ook na het werken of na aaien van de dieren wassen we onze handen.
We laten het toilet schoon achter.
We vertellen wanneer het wc papier op is.

-

Eten en drinken
We eten en drinken gezamenlijk
Voor het eten houden we een momentje stilte
Samen delen we wat er is.
We nemen de tijd om te eten.
Samen ruimen we weer op

-

