Corona maatregelen Locatie Polsbroek (Vrijheer de Graeffweg):
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 de
kinderopvanglocatie Polsbroek de 1,5 meter maatregel tussen volwassenen niet waarborgen. Ouders
komen niet binnen op de groep! Wij vragen je begrip hiervoor. Wij kiezen ervoor om de kinderen op
locatie Polsbroek, via de achteringang (schuifpui onder de overkapping) op te vangen.
Via welke toegangsdeur kom je binnen?
De kinderen van de groep ontvangen we via de achteringang bij de schuifpui, die grenst aan het
speelplein. Je komt via het speelplein bij deze achteringang. Pedagogisch medewerkers zien de ouders via
de schuifpui aankomen en vangen de kinderen bij de schuifpui op.
Lees onderstaande regels goed door en wil je deze met je kind bespreken?
Brengen kinderen kinderdagopvang en voorschoolse opvang
• Je kind wordt door 1 ouder gebracht. De ouder draagt een mondkapje.
• De pedagogisch medewerker staat bij de schuifpui te wachten. De kinderen die kunnen lopen, lopen
naar de pedagogisch medewerker toe. Als het mogelijk is vanaf het hekje en daar ook afscheid van je
kind.
Een baby wordt bij voorkeur overgedragen in de maxi-cosy. Kan dit niet dan neemt de pedagogisch
medewerker de baby over, waarna ouder en pedagogisch medewerker ieder een stap achteruit doen
om de 1,5 meter maatregel te waarborgen.
Geef je kind een knuffel voordat je je kind overdraagt aan de pedagogisch medewerker.
Een uitgebreide overdracht zien we graag via het schriftje.
Hierover leest u verderop in deze memo meer.
• Je kind gaat naar binnen, daar staat een pedagogisch medewerker om de tas op te hangen en zij zal je
kind helpen om de jas uit te doen.
• 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 kinderen kinderdagopvang en naschoolse opvang (op wo en vr op Vrijheer de Graeffweg)
• Let op: ook baby’s worden bij de achteringang opgehaald.
• Je kind wordt door 1 ouder opgehaald. De ouder draagt een mondkapje.
• Je kind wordt door een van de pedagogisch medewerkers bij de schuifpui aan jou overgedragen. Bij het
halen zal de pedagogisch medewerker je kind aan je overdragen op het moment dat de 1,5 meter
maatregel gewaarborgd is en blijft.
• Als de kinderen buiten spelen op het moment dat je je kind komt ophalen dan is het niet de bedoeling
dat ouders het speelplein betreden. We willen je vragen achter het hek te wachten.
Overige aandachtspunten
• Wij volgen voor de maatregelen het landelijk Protocol Kinderopvang. Dit staat op onze website.
• 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.
• 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 het schriftje te gebruiken.
• 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 het overdrachtsschriftje te laten
weten wat nu gebruikelijk voor hun kind is qua eten, drinken en slapen. Voor de BSO kinderen is het ook
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belangrijk dat de pedagogisch medewerkers van de BSO groepen weten wat de kinderen in hun groep
bezig houdt. We horen dit graag via bv een briefje in de tas.
• Graag ook de aan/afmeldingen via de telefoon aangeven.
• Wil je als ouder iets bespreken met de pedagogisch medewerker, neem dan telefonisch contact op.
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
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