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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:

Per 28 februari 2022 zijn ouders weer welkom in het pand van Speelweide. Om de rust in het pand en in de groepsruimtes te
behouden gelden de volgende regels.
voor de rupsjes en de kukeluusjes.

- Ouders schrijven ’s morgens de bijzonderheden in het ouderportaal. Hierdoor houden

we het overdrachtsmoment kort en hebben we aandacht voor het kind.

- Ouders brengen en halen de kinderen via de voordeur.

- Ouders leggen de spullen van de kinderen in de bakken.

- Pm’ers komen naar het (binnen) hek om kinderen mee te nemen naar de groep.

- ‘s middags komen de pm’ers opnieuw naar het (binnen) hek om de overdracht te doen.

- Als de kinderen buiten spelen kunnen ouders zelf de spullen uit de bakken pakken en via de zijdeur

de tuin betreden.

- Reserve kleding van de kinderen mag aan de kapstok in de hal.

voor de Bijtjes en de Vlinders
- Ouders schrijven ’s morgens de bijzonderheden in het ouderportaal. Hierdoor houden

we het overdrachtsmoment kort en hebben we aandacht voor het kind.

- Ouders hangen de jassen en de tassen van kinderen aan de kapstok naast de ingang.

Elk kind heeft een eigen naamkaartje aan de kapstok.

- Pm’ers komen naar de hal om de kinderen mee te nemen naar de groep.

Zo houden we de rust op de groep.

- ‘s middags komen de pm-ers opnieuw naar hal om de overdracht te doen.

- Als de kinderen buiten spelen kunnen ouders zelf de spullen uit de bakken pakken en via de zijdeur

de tuin betreden.

Hygiëne:

- Er wordt dagelijks zeer regelmatig geventileerd.

- Het speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt.

- Er wordt elke dag gezogen en gedweild.

- Na elk eetmoment wordt de keuken schoongemaakt.

- De telefoon en de tablets worden regelmatig gereinigd.

- De toiletten worden alleen gebruikt door de medewerkers.

- Elke dag is er één medewerker per groep verantwoordelijk voor de schoonmaak momenten.

- De lakentjes van de bedjes worden dagelijks gewassen.
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