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Inleiding
Het kabinet wil onze gezondheid, onze banen en inkomens beschermen. Om de gezondheid te
beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze
maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop wij als medewerkers van kindercentrum Beiler
Sprookjesboom met ouders/verzorgers en kinderen om moeten gaan.
Afstand houden tot kinderen kan natuurlijk niet, maar wel tot de ouders/verzorgers en collega’s.
Denk daarbij aan de eisen bij het halen en brengen.

Halen en brengen
Dagopvang (0 tot 4)
U kunt uw auto, fiets parkeren op de parkeerplaats aan de Drenthehal kant. Aan die kant zit ook
een hek waarvan u gebruik kunt maken.
De kinderen worden gebracht aan de linkerkant van ons pand bij de ingang van de desbetreffende
groep van uw kind. De eerste deur is voor de Dwergen en de tweede deur is voor de Kabouters. De
kinderen worden gebracht door één ouder/verzorger.
Ouders/verzorgers blijven buiten.
Ouders/verzorgers van kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen blijven buiten bij de deur en
leggen hun kind op een speelkleed dat binnen op de grond bij de deur ligt, of wanneer ze het kind
in de Maxi-Cosi brengen zetten ze de Maxi-Cosi met het kind erin op de grond en pakken wij het
daarna over. Wij pakken het kind van het speelkleed aan en leggen het daarna in de box, wipstoel
o.i.d. Dit moment moet zo kort mogelijk zijn, leidsters hanteren hierbij 1,5 meter afstand tot de
ouders/verzorgers.
Kinderen die kunnen lopen worden ouders/verzorgers bij de deur afgezet en lopen zelfstandig naar
binnen daar worden ze door de leidsters opgevangen.
Wanneer er meerdere ouders/verzorgers tegelijkertijd zijn moeten ze op elkaar wachten achter de
gemarkeerde 1,5 meter lijnen/pionnen. Dit geld ook bij het ophalen van de kinderen.
Zijn we aan het buitenspelen wanneer de kinderen gehaald en gebracht worden en uw kind speelt
ook buiten dan blijft u achter het hek op het peuterplein en brengen wij de kinderen naar u toe en
blijven daarbij op minstens 1,5 meter afstand.
De kinderen wassen de handen bij binnenkomst.
Let op! Kijk ‘s avonds op welke groep uw het kind de volgende dag ingepland staat, zo voorkomt u
dat u bij de verkeerde deur staat.
We schrijven zoveel mogelijk op in de dagboekjes van de kinderen in Konnect, zo kunnen we de
overdracht zo kort mogelijk houden. Mocht u bij thuiskomst nog vragen hebben dan kunt u die
uiteraard stellen wanneer u thuis bent, via Konnect.
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Peuteropvang (2 tot 4)
De peuters worden gehaald en gebracht bij de zijdeur van ons kindercentrum door 1
ouder/verzorger.
Ouders/verzorgers bellen 15 minuten voor aanvang van het ophalen van de kinderen naar de groep
dat ze eraan komen. Wij kunnen uw kind dan gereed maken voor vertrek. Is dit altijd op het zelfde
tijdstip dan hoeft u niet te bellen, dan noteren we dat en kunnen er op die manier rekening mee
houden.
Zijn we aan het buitenspelen wanneer de kinderen gehaald en gebracht worden en uw kind speelt
ook buiten dan blijft u achter de hekken en brengen wij de kinderen naar u toe en blijven daarbij
op minstens 1,5 meter afstand, Is uw kind binnen op de groep aan het spelen dan mag u naar de
groep van uw kind lopen om uw kind op te halen.
De kinderen wassen de handen bij binnenkomst.
We schrijven zoveel mogelijk op in de dagboekjes van de kinderen in Konnect, zo kunnen we de
overdracht zo kort mogelijk houden. Mocht u bij thuiskomst nog vragen hebben dan kunt u die
uiteraard stellen wanneer u thuis bent, via Konnect.
Let op! Kijk ‘s avonds op welke groep uw het kind de volgende dag ingepland staat, zo voorkomt u
dat u bij de verkeerde deur staat.

Buitenschoolse opvang Reuzen
Bent u met de auto/fiets dan kunt u gebruik maken van de parkeerplaats van de korfbal
vereniging. De kinderen worden gehaald via de parkeerplaats en het hek van de
korfbalvereniging.
Let op! Heeft u ook kinderen die opgevangen worden aan de Eursingerweg 3 dan haalt u die eerst op
en loop dan door naar de sport en spel bso.
De kinderen worden gehaald en gebracht door 1 ouder/verzorger.
Ouders/verzorgers blijven buiten staan wanneer ze hun kind op komen halen en houden daar
afstand van andere ouders/verzorgers.
De kinderen lopen zelf naar hun eigen ouders/verzorgers.
Zijn we met de kinderen buiten aan het spelen dan blijven de ouders op de stenen bij de
fietsenrekken staan, totdat wij het kind hebben geroepen om naar huis te gaan.
We schrijven zoveel mogelijk op in de dagboekjes in Konnect van de kinderen, zo kunnen we de
overdracht zo kort mogelijk houden. Mocht u bij thuiskomst nog vragen hebben dan kunt u die
uiteraard stellen wanneer u thuis bent, via Konnect.
➢ Betaling
Voor de buitenschoolse opvang vragen we ouders/verzorgers opnieuw om de facturen te blijven
betalen tijdens de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de
hele periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend.
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Welke maatregelen nemen de medewerkers van
kindercentrum Beiler Sprookjesboom
➢ Bij binnenkomst wassen wij onze handen;
➢ We wassen de handen van de kinderen bij binnenkomst;
➢ We zorgen ervoor dat de kinderen en de medewerkers regelmatig de handen wassen met
water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek;
➢ We leren kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog;
➢ We gebruik papieren zakdoekjes als we moeten hoesten of niezen en gooien ze direct weg
en wassen daarna onze handen;
➢ We maken elke dag speelgoed schoon wat in de mond is geweest;
➢ We maken drie keer per dag deurklinken en lichtknoppen schoonmaken;
➢ Wij zullen proberen om niet meer dan 3 pedagogisch medewerkers op één groep in te
plannen;
➢ We geven kinderen van de buitenschoolse opvang (4 t/m 13 jaar) geen knuffels en handen
en laten ze niet op schoot zitten, we houden zoveel mogelijk afstand;
➢ Wij medewerkers dragen geen hand en pols sieraden en onze nagels zijn kort geknipt;
➢ We laten de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig de jassen en schoenen aan en uit doen;
➢ We verlaten zo weinig mogelijk onze eigen groep;
➢ We spelen bij het buitenspelen op verschillende pleinen van ons Kindercentrum, zodat de
kinderen van verschillende groepen niet te veel bij elkaar zijn.

Bij klachten
Raadpleeg de Beslisboom.

U bent positief getest op Corona
➢ Blijf thuis, ontvang geen bezoek - huisgenoten blijven ook thuis;
➢ Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld
huisarts, GGD);
➢ Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn;
➢ U mag weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én
het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd;
➢ Gebruik uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen;
➢ Gebruik uw eigen tandenborstel
➢ Als er meerdere badkamers en toiletten in het huis zijn, gebruik dan een ander toilet en een
andere badkamer dan uw huisgenoten. Heeft u 1 toilet en 1 badkamer in huis die u deelt
met uw huisgenoten? Zorg dan dat toilet en badkamer elke dag worden schoongemaakt.
Zorg als het kan voor frisse lucht in deze ruimtes, door het raam 30 minuten open te zetten.
Uitgebreide informatie kunt u vinden via onderstaande link.
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
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Kantoor
De kantoormedewerkers zullen voorlopig nog zoveel mogelijk thuis werken om het aantal
volwassenen op ons kindercentrum te beperken. U kunt ons bereiken via mail en Konnect.
Samen staan we sterk en kunnen we ervoor zorgen dat we de verspreiding van dit virus zoveel
mogelijk kunnen voorkomen!
We moeten nog even volhouden…
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