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PIB Spijkenisse
Algemene voorwaarden PIB

Welkom bij PIB.
Hieronder staan een aantal van de belangrijkste voorwaarden bij PIB.
PIB communiceert via e-mail, houdt uw spambox in de gaten na het versturen van het contactformulier.
De regels voor de lessen zijn opgesteld om het bewegen met uw kind zo leuk, maar vooral ook zo veilig
mogelijk te laten verlopen.
-

-

-

Tijdens de les bij PIB blijft de ouder verantwoordelijk voor het doen en laten van de peuter.
Doe uw peuter soepel vallende niet te warme kleding aan en schoentjes of sokjes met anti-slip
zooltje.
Na de les heeft uw peuter wel iets te eten en te drinken verdient.
In de zaal mag niet gegeten en gedronken worden. Dit kan na de les in de kleedkamer.
Het samen opbouwen zorgt voor langere speeltijd van uw peuter.
Voor rust en regelmaat binnen de groep vragen wij u om de aanwijzingen van de leiding te
volgen.
PIB raadt aan om kostbare spullen thuis te laten en uw tas, sleutels en mobiele telefoon in de
gymzaal te leggen. PIB is niet aansprakelijk voor diefstal of het kwijtraken van spullen.
Het is een uurtje één op één met uw kind, gebruik daarom uw telefoon incidenteel enkel voor
het maken van een foto of filmpje voor het thuisfront. Wilt u iets op social media plaatsen, denk
dan om de privacy van andere kinderen en ouders.
Neem eens een kijkje op de Facebook pagina van PIB. Hier komen actuele, interessante en
leuke dingen voorbij.
Mocht uw kind verhinderd zijn om naar de les te komen, wilt u hem/haar dan afmelden bij de
leiding. Graag via een sms of WhatsApp in verband met werk van de leiding. Vermeld de naam
van uw kind in dit bericht. PIB e-mail staat niet op de telefoon van de leiding.
(De telefoonnummers mogen uitsluitend gebruikt worden voor PIB gerelateerde onderwerpen
en is niet bedoeld voor enige vorm van privé gebruik).
Contributie dient u, na het invullen van een lidmaatschapsformulier, spontaan over te maken op
de eerste van de maand of kwartaal, aan
PIB Spijkenisse, u krijgt hiervoor geen betalingsopdracht.
(De telefoonnummers en het rekeningnummer vindt u ook op de bewaarstrook van de
inschrijving)
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