Plan van Aanpak
De onderstaande afspraken zijn met veel zorg samengesteld. Deze afspraken zijn gemaakt
vanuit het Protocol Kinderopvang (zie bijlage). Daarbij staat de veiligheid van de peuters en de
leidsters steeds voorop.

Wegbrengen

- 	Peuters worden door maximaal één volwassene naar school gebracht. Dit zijn geen
volwassenen die tot de risicogroep behoren.
-	Helaas kunnen we geen ouders ontvangen in de school en op het plein. De ouders van schoolgaande kinderen
mogen niet verder dan de hoofdpoort. Gezien de jonge leeftijd van de peuters mogen deze ouders wel door de
poort, maar niet verder dan de buiten voor het lokaal aangebrachte belijning.
-	De ouders van de peuters mogen niet eerder dan 08:30 uur door de hoofdpoort naar de ingang van het
peuterlokaal lopen. Let erop dat u 1,5m afstand houdt van andere ouders.
-	Heeft u een schoolgaand kind? Wacht dan bij de poort tot na 8.30 met het wegbrengen van uw peuter.
-	De ouders nemen buiten, voor de belijning, afscheid van hun peuter. Houd dit afscheid zo kort mogelijk.
-	De leidster(s) vangen de peuters een voor een op in de hal voor het peuterlokaal en helpen de peuters met het
uittrekken van hun jas.
-	De leidster(s) informeren bij de ouders voor binnenkomst of een peuter (thuisblijf)klachten heeft, indien dit het geval
is gaat de peuter weer mee terug naar huis.
-	Zodra u afscheid hebt genomen van uw peuter verlaat u het schoolplein.

In het lokaal

-	Leidsters hoeven geen 1,5m afstand tot de peuters te bewaren.
-	Leidsters moeten wel 1,5m afstand van elkaar houden.
-	Er wordt door de leidsters meer aandacht besteed aan de hygiëne bij de peuters.
-	Er wordt frequenter handen gewassen met water en zeep.
-	De handdoeken zijn vervangen door papierenhanddoekjes.
-	De leidsters zullen vaker buitenspelen met de peuters, in overeenstemming met de andere gebruikers van het
schoolplein.

Ophalen

-	De peuters worden zoals gebruikelijk om 11:45 uur naar de hoofdpoort gebracht. Wilt u er opletten dat u ook tijdens
het wachten de 1,5 meter afstand behoudt.

Communicatie

-	Informatie over uw peuter kan worden gedeeld met de leidsters via de app, de leidsters zullen u ook informeren via
de app.
-	Alle eindgesprekken zullen voorlopig telefonisch of via videobellen plaatsvinden.

Verjaardagen

-	Verjaardagen van de peuters worden gevierd zonder ouders. Eventuele traktaties worden tijdens het wegbrengen
meegegeven. We willen u vragen alleen (dus vanuit de winkel) voorverpakte traktaties mee te geven. Voorbeelden
van voorverpakte traktaties zijn banaan, danoontje, doosje rozijntjes, ijsjes, ontbijtkoek of een fruitzakje.

Thuisblijf regels

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: (zie ook het Protocol Kinderopvang)
-	Kinderen van 0-4 jaar mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:
• als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben;
• als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
•	als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid en er is nog
geen negatieve testuitslag.
-	Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag
hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
•	Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft
blijft het kind thuis.
•	Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en negatief, of als iedereen 24 uur geen
klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
•	Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten tot
die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
•	Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan
het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind
thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft
een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/
langdurig-neusverkouden-kinderen
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