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Dit protocol is een aanvulling op het algemene COVID-19 protocol van Eigen & Wijzer.  
Zie: https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/ 
 
Op deze locatie gelden de volgende aanvullende maatregelen m.b.t.  
 

 Hygiënemaatregelen 
 

Bereiden van voeding en gezamenlijk eten 
- Voor het eten worden de handen volgens de richtlijnen gewassen.  
- Na het eten worden de handen volgens de richtlijnen gewassen. 
- Voor en na het eten worden de tafels gereinigd. 
- Traktaties meegeven die mee naar huis genomen kunnen worden.  
- Er is één medewerker, per dag, verantwoordelijk voor het hygiënisch bereiden en klaarzetten 

van eten. 
 

 Breng- en haalmomenten, contact ouders  
 

Peuterspeelzaal 
- Kinderen kunnen vanaf 08:30 uur worden gebracht bij het Pollepleintje.  
- Bij heftige regenval gebruiken we de gymzaal voor het brengen en halen van de kinderen. De 

ingang is bij nooduitgang van de gymzaal aan de zijkant van de school achter cafe de Ree 
(tweede gele deur).   

- Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassenen. 
- Het moment van wegbrengen zal kort zijn. Wanneer er veel overdracht nodig is, wordt er de 

dag van te voren gebeld met de pedagogisch medewerker of wordt er gebruik gemaakt van 
de ouderapp. 

- Er zal een bak aanwezig zijn waar de tassen in kunnen worden gedaan.  
- De kinderen spelen van 11:30 tot 12:00 uur buiten op het Pollepleintje of bij heftig regenval 

in de gymzaal. 
- De kinderen graag makkelijke kleding laten dragen zodat ze zelfstandig hun kleding los 

kunnen maken tijdens toiletbezoek. Dit geldt ook voor schoenen. 
 

 Breng- en haalmomenten, contact ouders  
 
Buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang 

- Kinderen kunnen vanaf 14:15 uur zelfstandig naar de BSO ruimte toe komen.  
- Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassenen. 
- Wanneer u de kinderen op haalt dan graag even bellen naar het telefoonnummer van de 

opvang (06 22301476). 
- De kinderen spelen tijdens de ophaalmomenten buiten. Tijdens heftig regenval in de 

gymzaal.           
 
Aangezien er één medewerker op de groep werkt is het niet haalbaar om kinderen uit verschillende 
klassen op te delen in kleine bubbels. Op dagen dat er een stagiaire is delen we de groep op tijdens 
de eet en drinkmomenten.  
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