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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 VVE peutergroep

● De breng/haal momenten voor het kinderdagverblijf en de vve peutergroep zijn

zoveel als mogelijk in de tuin. U mag alleen gebruik maken van de ingang aan de

linkerkant van het schoolgebouw, de overige ingangen worden gebruikt door de

school. Bij slecht weer mag overdracht in onze gang, we houden 1,5 m afstand van

elkaar en ouders/verzorgers dragen een mondkapje. Maximaal 2 ouders binnen en

haal zoveel als mogelijk alleen uw kind(eren) op. U mag de groepen niet op.

● 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 waar uw kind opgelegd mag worden.

● Mocht u geen pedagogisch medewerker zien bij brengen/halen in de tuin, wilt u dan

op de bel drukken bij de deur? Deze hangt aan linkerkant van het schoolgebouw,

rechts bij deur. Er komt dan iemand naar u toe.

● 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 naar 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 TrioMundo worden dagelijks

gewassen. Kinderen liggen in een “eigen” bedje (vaste slaapplek).

BSO

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

de deur gedaan. Mocht uw kind op dit moment binnen aan het spelen zijn, bel gerust

aan. Wij zorgen ervoor dat uw kind eraan komt. U mag alleen gebruik maken van de

ingang aan de linkerkant van het schoolgebouw, de overige ingangen worden

gebruikt door de school. Bij slecht weer mag overdracht in onze gang, we houden 1,5

m afstand van elkaar en ouders/verzorgers dragen een mondkapje. Maximaal 2

ouders binnen en haal zoveel als mogelijk alleen uw kind(eren) op. U mag de groepen

niet op.
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