
 

Corona maatregelen peuteropvang Polderrijk 
14 april 2021  
 
Beste ouder(s), 
 
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. 
 
Wanneer alle ouders binnenkomen om de kinderen in de groep te brengen, dan kunnen wij op  
peuteropvang Polderrijk de 1,5 meter maatregel tussen volwassenen niet waarborgen. Ouders komen 
daarom niet binnen op de groepen! 
 
Wij kiezen ervoor om de kinderen via de centrale hal van “Ons Gebouw” bij de binnendeur van de 
peuteropvang te ontvangen.  
Wij vragen je in de hal rechts aan te houden en de 1,5 meter maatregel tussen volwassenen te 
waarborgen. 
 
Brengen: 

• Het kind wordt door 1 ouder gebracht. De ouder draagt een mondkapje. 

• Eén van de pedagogisch medewerkers staat bij de deur van de peuteropvangruimte op je te wachten 
en neemt je kind over. Hier heb je kort, de gelegenheid om informatie uit te wisselen en afscheid te 
nemen.  Let wel op de 1,5 meter regel!  

• Je kind gaat naar binnen en wast dan eerst de handen of zal de handen ontsmetten d.m.v. een 
zeeppompje met handgel en mag dan lekker gaan spelen. 
 

Halen: 

• Het kind wordt door 1 ouder opgehaald. De ouder draagt een mondkapje. 

• Aan het eind van de ochtend wordt je kind weer door een van de pedagogisch medewerkers bij de 
binnendeur van de peuteropvangruimte overgedragen aan jou.  

• Let op! De ophaaltijd is voor nu gewijzigd. Je kunt je kind tussen 12.00 uur en 12.15 uur ophalen zodat 
we het ophalen enigszins spreiden. 

• Ook dan is er gelegenheid om kort met de pedagogisch medewerker te spreken over hoe het gegaan is. 
Doe dat gerust! 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 speelochtend dan zullen wij je bellen en moet je je kind direct komen ophalen. 

• Bij neusverkoudheid, koorts of andere klachten hanteren wij de beslisboom Neusverkouden kind 0 tot 
12 of je kind al dan niet naar de opvang mag komen. 

• Komt je kind voor het eerst naar de peuteropvang, dan maken we een uitzondering en mag 1 ouder 
zijn/haar kind binnenbrengen. Kom dan om 08.45 uur, i.p.v. 08.15 uur. De meeste kinderen zijn dan 
binnen en hebben we de gelegenheid om jullie te verwelkomen. We vragen je niet langer dan een 
kwartier te blijven. 

• Verjaardag- of afscheidsfeestjes op de peuteropvang vieren we voor nu, i.v.m. de coronamaatregelen 
zonder ouder.  

• Wil je als ouder iets bespreken met de pedagogisch medewerker, neem dan telefonisch contact op. 

• Wij volgen voor de maatregelen het landelijk Protocol Kinderopvang. Dit staat op onze website. 
 

 
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 Ellen Brouwer, 
 
Marja Katoen 
Directeur/bestuurder 
 


