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Beste ouders,

Vanaf 11 mei zijn alle kinderen weer welkom op het kinderdagverblijf. De buitenschoolse opvang is
alleen beschikbaar op de dagen dat de kinderen fysiek naar school gaan. De noodopvang blijft bestaan
mits hier plaats voor is. Wel zullen wij rekening moeten houden met een aantal concrete maatregelen.
Algemeen








We houden de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk en kinderen worden door één
volwassene gebracht. Als er bijzonderheden zijn kunnen ouders dit ’s morgens via de app aan
ons doorgeven. Aan het eind van de dag zullen de leidsters de overdracht ook via de app naar
u communiceren. Gedurende de dag zullen wij u uiteraard op de hoogte houden hoe het gaat
met uw kind(eren) door middel van korte berichtjes en/of foto’s.
Tussen leidsters en ouders en ouders onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
Wanneer de kinderen bij ons binnen komen zullen wij direct met hen handen wassen. Dit zal
gedurende dag op vaste momenten worden herhaald.
Kinderen met de volgende klachten blijven thuis;
-Neusverkoudheid
-Hoesten
-Moeilijk ademen/benauwdheid
-Koorts boven de 38 graden
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten hebben. Als iemand in
het huishouden van het kind koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidklachten heeft,
blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar de
opvang.
Als iemand in het huishouden van het kind positief getest wordt op COVID-19, moeten
kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven.

KDV Tante Riet
Brengen
U belt aan, gaat naar binnen en u wacht in het eerste halletje met uw kind. De leidster komt naar de
klapdeuren en blijft op 1,5 meter afstand staan. U neemt afscheid van uw kind en uw kind kan met de
leidster mee naar binnen lopen of wordt in de hal neergezet in de maxi cosi of kinderwagen. U gaat
weer naar buiten en de leidster pakt de maxi cosi of kinderwagen en de tas van uw kind. De leidster
doet de jas en schoenen van uw kind uit en ruimt zijn/haar spullen op. Pas wanneer de ene ouder
vertrokken is kan de volgende ouder binnenkomen.

Halen
U belt aan, gaat naar binnen en wacht in het eerste halletje. De leidster komt met uw kind naar de gang
en trekt zijn/haar schoenen en jas aan en pakt zijn/haar tas in. Uw kind loopt naar u toe en de leidster
zet de tas en maxi cosi of kinderwagen bij de klapdeuren neer. De leidster gaat op 1,5 meter afstand
staan zodat u de maxi cosi of kinderwagen en tas kan pakken. U gaat met uw kind naar buiten.

BSO De Hitsert
Brengen
U brengt uw kind tot aan het hek van het schoolplein aan de straatkant en neemt afscheid. Uw kind
loopt zelf via het schoolplein naar de school en gaat via de meest linkse deur (bij de zandbak) naar
binnen en loopt verder naar de BSO. U belt de BSO juf dat uw kind er aan komt zodat de leidster uw
kind binnen op kan vangen. Als er bijzonderheden zijn kan dit via de app worden doorgegeven aan de
BSO. Maakt u alstublieft geen gebruik van de voordeur. Deze mag alleen gebruikt worden door het
KDV. Als u een kind heeft op zowel de BSO, als op het KDV brengt u eerst uw BSO kind naar het
hek en daarna uw KDV kind via de voordeur.
Halen
U belt wanneer u uw kind komt halen en wacht bij het hek van het schoolplein. De leidster maakt uw
kind klaar en brengt/stuurt uw kind via de meest rechtse deur naar het hek waar het weer met u mee
kan gaan. Ouders houden onderling 1,5 meter afstand bij het ophalen en blijven desnoods even een
stukje verderop wachten totdat het minder druk is. Als er bijzonderheden zijn wordt dit via de app naar
ouders gecommuniceerd.

KDV Tante Marlie
Brengen
Wanneer u als ouder voor de deur staat, belt u met uw telefoon vanaf de parkeerplaats naar de locatie
om te vragen of u naar binnen kan/mag. De leidster geeft aan of er nog een ouder binnen is of dat u
gelijk door kunt lopen. De deur staat op de knip. U komt met uw kind de hal in, vervolgens trekt u zelf
de schoenen en jas uit van uw kind. U neemt afscheid van uw kind. De leidster staat achter de
tussendeur en vangt uw kind op (met zijn of haar tas).
Uw baby of dreumes kunt u in de maxi cosi of kinderwagen in de hal zetten. Wanneer u vertrekt
nemen wij uw kind en de tas mee naar binnen.
Halen
Wanneer u als ouder voor de deur staat belt u met uw telefoon naar de locatie of u gelijk naar binnen
mag of dat er nog een ouder binnen is. De deur staat op de knip. U wacht in de hal. De leidster komt
met uw kind met zijn tas naar de hal en blijft zelf achter de tussendeur. U krijgt een korte overdracht
en als er bijzonderheden zijn krijgt u deze via de app.
Op de website (bij EXTRA/DOWNLOADS) komen in de loop van de vrijdag middag voor alle
locaties een filmpje hoe het brengen, halen en de looproute precies gaat.
https://www.youtube.com/watch?v=n_vOSes9Ito&list=PLHS1VjpDZ4Nq1cvGySvbpCp2N3TyGwyi&index=8&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=HjyMRz4sB_E&list=PLHS1VjpDZ4Nq1cvGySvbpCp2N3TyGwyi&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VmRJvcu9IHs&list=PLHS1VjpDZ4Nq1cvGySvbpCp2N3TyGwyi&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CoJf07RGtYo&list=PLHS1VjpDZ4Nq1cvGySvbpCp2N3TyGwyi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9NwnYDjgKVU&list=PLHS1VjpDZ4Nq1cvGySvbpCp2N3TyGwyi&index=3

Algemeen
Aanpassing trakteren
Wij vragen u als uw kind jarig is en bij ons wil trakteren iets te kiezen wat niet klaar gemaakt is en in
een verpakking zit. Dit in verband met het coronavirus. Om niet gelijk terug te grijpen naar chips en
koeken zijn hier enkele suggesties:
-ijsjes
-pakje drinken
-yoghurt of vla
-meloen
-eierkoek
-krentenbol
-pannenkoeken (in verpakking)
-Kaas of worst (in verpakking)
Voor nog andere suggesties kunt u altijd overleggen met de beroepskrachten van de locaties.

