Corona maatregelen SPORT-BSO m.b.t. brengen en halen van de kinderen.
We zijn blij om weer te mogen beginnen en alle kinderen weer te zien. Allemaal hartelijk welkom!
Zoals je zult begrijpen, hebben wij om in deze Corona-tijd verantwoord kinderopvang te kunnen
bieden, een aantal maatregelen moeten nemen. We vragen je begrip en medewerking. Lees de hele
brief goed door. En wil je je kind ook op deze nieuwe situatie voorbereiden?
Wij kiezen ervoor om de kinderen van de SPORT-BSO, tijdelijk op Villa Spoorstraat op te
vangen. De SPORT-BSO blijft dus voorlopige gesloten, echter zullen we wel met de kinderen van
de SPORT-BSO, na schooltijd een sportief programma volgen. Dat wil zegen; de kinderen gaan
met hun vaste pedagogisch medewerkers op pad naar een sportveldje, park of naar de
voetballocatie om daar actief en sportief bezig te zijn. Ab en Bastiaan zullen zich buigen over een
leuk en afwisselend programma.
Hierbij nog wat maatregelen die gelden voor Villa Spoort-straat:
Villa Spoor-Straat, via verschillende ingangen te ontvangen.
Wij kiezen ervoor om de kinderen bij de twee entreedeuren, links en rechts van het pand te
ontvangen.
De entreedeur rechts in het pand gebruiken we voor de kinderen van Sprinters en SPORT-BSO
kinderen en de entreedeur links, de deur die we normaal als hoofdentree gebruiken, gebruiken we
voor Koplopers en Intercity`s.
Via welke toegangsdeur kom je binnen?
De kinderen van de Sprinters en SPORT-BSO gebruiken de entreedeur rechts van Villa Spoor-Straat.
De kinderen van de Koplopers en Intercity`s gebruiken de entreedeur links van Villa Spoor-Straat.
Lees onderstaande regels goed door en wil je deze met je kind bespreken?
Brengen: Voor de kinderen van deze locatie zal het brengen door een ouder niet vaak voorkomen
maar mocht het toch een keer nodig zijn…….
• Het kind wordt door 1 ouder gebracht.
• De pedagogisch medewerker staat bij de entreedeur en neemt je kind over.
• Je kind gaat dan eerst handen wassen of de handen ontsmetten d.m.v. een zeeppompje met
handgel en mag dan lekker gaan spelen
Halen:
• Het kind wordt door 1 ouder opgehaald.
• Aan het eind van de dag wordt je kind weer door een van de pedagogisch medewerkers bij de
entreedeur overgedragen aan jou of gaat zelfstandig naar huis.
• Let wel op de 1,5 meter regel!
Overige aandachtspunten
• Kinderen die verkouden zijn of koorts (38 graden of hoger) hebben, moeten thuisblijven.
Mocht je kind ziek worden tijdens de opvangdag dan zullen wij je bellen en moet je je kind
direct op komen te halen.
• De overdracht bij de breng- en haalmomenten zullen er anders uitzien. Door de maatregelen die
wij in acht moeten nemen, de veiligheid en de goede zorg die wij de kinderen willen bieden is
het niet mogelijk om op de genoemde momenten een goede en uitgebreide overdracht tussen
ouder en pedagogisch medewerker te hebben.
• Om toch een overdracht moment mogelijk te maken vragen wij je om de ouder-app te gebruiken
als communicatiemiddel.
• De pedagogisch medewerkers van de groepen willen graag weten hoe het met de kinderen van
hun groep gaat! Voor kinderen van 0-4 jaar vragen wij de ouders om via de ouder-app in een
berichtje te laten weten wat nu gebruikelijk voor hun kind is qua eten, drinken en slapen. Voor
de BSO kinderen is het ook belangrijk dat de pedagogisch medewerkers van de BSO groepen
weten wat de kinderen in hun groep bezig houdt. We horen het graag via de ouder-app.

• Wil je als ouder iets bespreken met de pedagogisch medewerker, neem dan via de ouder-app of
telefonisch contact op.
• Graag ook de aan/afmeldingen via de ouder-app aangeven. Zie voor BSO ook de brief d.d. 29
april 2020 i.v.m. de aangepaste regels voor de BSO. Deze brief is voor BSO-ouders bijgevoegd.
• Komt je kind voor het eerst naar de dagopvang of BSO, dan maken we een uitzondering en mag 1
ouder zijn/haar kind binnenbrengen. Hierover maakt pedagogisch medewerker een afspraak.
• Verjaardagen van kinderen vieren wij wel, maar traktaties zijn niet toegestaan.
We vertrouwen erop je bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie staat op onze
website. Mocht je nog vragen hebben dan kun je ons bereiken: 0182-387474 en via
info@waardsekids.nl.
Met vriendelijke groet, mede namens Saskia Sideridis, Ellen Brouwer en Marianne Venderbos,
Marja Katoen
Directeur/bestuurder
De uitgebreide versie van de richtlijnen die leidend zijn voor het verantwoord aanbieden van
kinderopvang in deze Corona tijd vind je op https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

