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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.

KDV en outdoor peuteropvang
● De breng/haal momenten voor het kinderdagverblijf en de outdoor peuteropvang zijn

in de tuin. Bij regen staan er paraplu’s en/of kan er in de auto worden gewacht.

● In de tuin staan bakken waar de groene tassen van de kinderen in kunnen worden

gedaan. Bij regen zal er een zeil over liggen zodat de tassen niet nat worden.

● Baby’s die in de maxi-cosi worden gebracht, mogen in de maxi-cosi neergezet

worden. Wanneer de ouder op 1,5 meter afstand is neemt de pedagogisch

medewerker de baby over. Voor baby’s die niet in de maxi-cosi worden gebracht is er

een kleed of een box waar uw kind op/in gelegd mag worden.

● Mocht het weer zodanig zijn dat we met de kinderen niet buiten kunnen starten, dan

komt er een pedagogisch medewerker naar buiten om uw kind op te halen.

● Mocht het weer aan het eind van de dag zodanig zijn dat we met de kinderen niet

buiten kunnen afsluiten dan brengt de pedagogisch medewerker uw kind naar buiten.

Mocht u geen pedagogisch medewerker zien, wilt u dan op de bel drukken bij de

voordeur? Er komt dan iemand naar u toe.

● Er is maximaal 1 medewerker in de verschoonruimte. Daarnaast maken we op de

Zandhappers van de hoge box een verschoonruimte.

● De kinderen worden gedurende de dag zoveel mogelijk door dezelfde pedagogisch

medewerker verzorgd, daar waar dit mogelijk is. Er wordt een verdeling opgesteld,

waarbij er zoveel mogelijk gekeken wordt na het mentorschap.

● Pedagogisch medewerkers dragen handschoenen bij het verschonen van een luier

met ontlasting.

● Er worden alleen papieren zakdoeken gebruikt voor de kinderen.

● Het beddengoed + eventuele slaapzakken van ’t Werkel worden dagelijks gewassen.

BSO

● De overdracht voor de BSO-kinderen wordt aan het eind van de dag gedaan buiten bij

het zijhek, de BSO ouders blijven dus buiten het hek. Mocht uw kind op dit moment

binnen aan het spelen zijn geef het dan even door aan de pedagogisch medewerker

van de BSO die buiten staat, zij zorgt dan dat uw kind naar buiten komt.

● Als het regent zullen er paraplu’s staan bij het hek.

● Mocht u een kind op het kinderdagverblijf en op de BSO hebben, dan mag u

gebruikmaken van het hek bij de hoofdingang.

Datum uitgifte: mei 2020
Datum wijziging: 28-11-2021

Pagina 2 van 2

https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/

