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 u, de peuters
en de leidsters steeds voorop. Alle afspraken zijn voorafgaand met de OC besproken.

Wegbrengen

-	Peuters worden door maximaal één volwassene naar de opvang gebracht.
-	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 leidster(s) informeren bij de ouders voor binnenkomst of een peuter (thuisblijf)klachten heeft, als dit het geval is
gaat de peuter weer mee terug naar huis.
-	De ouders mogen weer in de hal komen om hun kind te helpen de jas uit te trekken en deze op te bergen in de
luizenzak aan de kapstok. Ook wordt de ouders verzocht om de broodtrommel, beker en luier van hun kind in de
mandjes te zetten die eveneens in de hal zullen staan.
-	Staan er al 1 ouder in de hal? Wacht u dan even buiten het lokaal voor de aangebrachte belijning.
-	De ouders nemen in de hal afscheid van hun peuter. Houd dit afscheid zo kort mogelijk, zodat de volgende ouder
naar binnen kan.
-	Heeft uw peuter het moeilijk bij het afscheid, dan mag u kort het lokaal betreden. De leidsters zullen dan de
gezondheidscheck met u doorlopen. Let erop dat u 1,5m afstand houdt van de leidsters.
-	We vragen iedereen om een mondkapje te dragen bij het betreden van de hal en het lokaal.
-	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 tijdens het brengen, halen of via de app.
-	De oudergesprekken zullen weer in het lokaal plaatsvinden met in achtneming van de basismaatregelen
(blijf thuis bij klachten).

Verjaardagen

Verjaardagen van de peuters worden weer gevierd met aanwezigheid van 1 ouder. Eventuele traktaties kunnen dan
ook door de ouder worden meegenomen. 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.

Thuisblijven of naar de opvang?

Is uw peuter niet fit of heeft hij/zij klachten? Doorloop dan de Beslisboom. De laatste beslisboom is bijgevoegd bij
deze email en de laatste versie staat ook altijd op onze website. Wanneer u twijfelt of uw peuter mag komen neem
dan contact op met de leidsters of met het bestuur. Ouders die op dit moment twijfelen of hun kind in quarantaine
moet, wordt geadviseerd om te bellen met de GGD.
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