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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.

Organisatie van breng- en haalmomenten:
- Brengen en halen wordt gedaan door één volwassenen.
- De volwassene komt de basisgroep (de kantine) in, of er wordt bij de kantine deur gewacht.
- De tassen van de kinderen leggen we in het tassenrek voor de kantine deur bij de toiletten.
- Bij binnenkomst wassen de kinderen en de medewerkers hun handen.
- Overdracht tussen ouder en medewerker zal plaatsvinden op de basisgroep of bij de deur

tijdens het breng-haalmoment.

Naar de buitenschoolse opvang vanaf school (of van de buitenschoolse opvang naar school bij vso):
- Wanneer de pedagogisch medewerker de kinderen ophaalt van school, wordt er van te voren

bij de ouders/verzorgers van het kind aangegeven waar de bus zal staan. De pedagogisch
medewerker blijft bij de bus wachten op de kinderen.

- Kinderen die zelfstandig kunnen instappen en de gordel om kunnen doen worden niet
geholpen, de overige kinderen wel.

Tijdens de opvang
- Voor het eten wassen de kinderen en de medewerkers de handen volgens de richtlijnen van

het RIVM.

- Voor en na het eet en drink moment wordt de tafel gereinigd.

- Eten wordt aan tafel klaargemaakt door de kinderen zelf. Bij het eten van fruit mogen de

kinderen zelf gewassen fruit van een bord pakken.

- De IPad en telefoon worden elke middag om 16.00 uur en 17.30 uur extra gereinigd.
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