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Op onze locaties volgen we onderstaande maatregelen die vanuit het RIVM
gesteld zijn, aangevuld met de maatregelen van Op Stoom.
Wanneer mogen kinderen wel of niet naar de opvang komen?
Raadpleeg bij twijfel de Beslisboom (0 jaar t/m groep 8), deze lees je hier. Deze
beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en het
basisonderwijs.

Terugkeren vanuit een risicogebied
Als je terugkeert uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege
het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine
te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
Jij en je kind kunnen zich vanaf de 5e dag laten testen. Bij een negatieve test hoeft de
quarantaine van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna
alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als jij of je kind toch klachten
krijgen.

1,5 meter afstand of niet?


Het fysieke contact tussen kinderen onderling verloopt zoals we altijd gewend
waren. Kinderen mogen gewoon stoeien, eten samen aan tafel zitten, etc. etc. Zij
hoeven onderling géén 1,5 meter afstand te houden.



Er hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden tussen kinderen en
medewerkers.



Volwassenen blijven op de werkvloer op 1,5 meter afstand van elkaar.



Ook tussen jou en onze medewerkers wordt 1,5 meter afstand bewaard.



Ouders onderling moeten ook afstand houden. We helpen je daarin door
looproutes of vlakken op de grond aan te geven.

Mondkapjes
Niet meer van toepassing.

Brengen en halen van kinderen door ouders
Het brengen en ophalen willen we zo soepel en kort mogelijk laten verlopen. Daarom
gelden de volgende richtlijnen:

Bewaren van afstand tijdens breng- en haalmomenten:
•

Per gezin mag slechts één ouder de kinderen brengen of halen.

•

We adviseren je zoveel mogelijk de kinderen te brengen/halen door dezelfde
ouder.

•

We willen het aantal gelijktijdig aanwezige volwassenen in het pand beperken,
zodat tijdens het brengen en halen de 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

•

Bij het brengen vragen we aan je of je kind klachten heeft en kijken we naar de
gezondheid van het kind (snotneus en hoesten).

•

Als je binnenkomt reinigen je je handen vooraf bij de deur of in onze hal.

•

Baby’tjes kunnen overgedragen worden door samen te overleggen waar je jouw
kindje kunnen neerleggen (box, babytuin) om vervolgens door de medewerker
opgepakt te worden.

•

De overdracht van dreumesen en peuters gebeurt ook op 1,5 meter afstand.



Ouders van de peuteropvang en het kinderdagverblijf dragen de kinderen zo
mogelijk over bij de deur van de groep, zij komen niet onnodig verder de
groepsruimte in, maar het is niet verboden. Bij de BSO gelden locatie-specifieke
afspraken voor het ophalen van de kinderen.

•

Mogelijk kost het meer tijd om je kind te brengen en op te halen. Het kan zijn dat
je wellicht iets langer moeten wachten omdat er ook andere ouders zijn en we
drukte willen beperken.

•

De overdracht van je kind kan live op 1,5 meter afstand. Je kunt natuurlijk ook
bellen als dat nodig is.

•

Als de BSO-kinderen bij ons binnenkomen melden ze zich aan. Het moment van
aanmelden wordt gecombineerd met het wassen van de handen.

Onderweg met kinderen
Het is toegestaan op met de kinderen (met of zonder busje) op pad te gaan: naar een
museum, naar het park, het bos, de duinen of een speeltuin bijvoorbeeld. De
medewerkers mogen met 8 kinderen en maximaal één volwassene in een busje. De
buschauffeur draagt een mondkapje.

Trakteren op het KDV
Jarige kinderen mogen trakteren, mits het een voorverpakte en zoveel mogelijk
verantwoorde traktatie is. Je geeft als ouder de traktatie bij de deur af en je kind mag
alleen op de eigen groep trakteren.

Hygiënemaatregen
Om jou, jouw kind en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk
om de juiste hygiënemaatregelen te nemen. Volg hierin de hygiënerichtlijnen van het
RIVM. Ook de extra maatregelen die zijn opgesteld om de verspreiding te voorkomen zijn
belangrijk om altijd in acht te nemen (hoesten en niezen in de elleboog, gebruik papieren
zakdoeken, geen handen schudden en minimaal 1,5 meter afstand houden).
Wij letten daarnaast op het volgende:
•

Bij binnenkomst wassen we onze handen grondig. Dit doen we iedere keer
opnieuw bij binnenkomst.

•

We letten extra op de handhygiëne van de kinderen. Ook de kinderen wassen bij
binnenkomst iedere keer hun handen. We zijn terughoudend met het gebruik van
handdesinfectiemiddel bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door
inname van deze middelen.

•

We zorgen voor voldoende ventilatie, we zaten waar mogelijk ramen en deuren
open en ventileren zoveel mogelijk al voordat de kinderen komen.

•

We reinigen de plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals deurklinken,
lichtschakelaars, tablets etc. meerdere keren per dag.

•

We maken speelgoed regelmatig schoon en beperken het aanbod van speelgoed
op de groep, bijvoorbeeld door speelgoed af te wisselen, of door bakken te
halveren.

•

We zorgen voor voldoende ventilatie, zet ramen en deuren extra open.

•

Kinderen eten fruit uit een eigen bakje.

