
                                      Weesp, 04-05-2020 

                          

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),   

Vanaf maandag 11 mei gaan de peuterspeelzalen Onder Moeders Paraplu en de 
Regenboog weer van start. Er is een protocol met daarin de regels voor veilig en hygiënisch 
werken opgesteld. Ook voor jullie als ouders / verzorgers komen er punten in het protocol 
naar voren waar rekening mee gehouden moet worden. 
 
Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie 
Maatschappelijke Kinderopvang, Boink en het RIVM. 
 

Algemene RIVM richtlijnen  

Veiligheidsrisico’s 

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

   

• Tussen de leidsters en de kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand 
bewaard te worden. 

• Tussen de leidsters en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 
• De leidster vraagt bij binnenkomst of kinderen klachten hebben en indien ze 

klachten hebben moeten ze naar huis. 
• Bij twijfel: hou je kind(eren) thuis, klachten ontwikkelen gedurende de dag: de 

leidster zal dan vragen je kind direct op te halen. 

• Bij verkoudheid, koorts of hoesten vragen wij uw kind thuis te houden. 

• Is uw kind al op de peuterspeelzaal en constateren wij bovengenoemde 
klachten dan zullen wij u bellen en vragen uw kind op te halen 

• Wanneer er iemand binnen het gezin koorts heeft 38 graden of hoger dan 
moet het hele gezin thuis blijven en mag uw kind niet op de pszaal komen. 

Hygiënemaatregelen 

 

De leidster draagt er zorg voor dat de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM zoveel 

mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan: 

De aanwezigheid van: 

   

• Zeep 
• Papieren handdoekjes 
• Desinfecterende gel 
• Goed schoonhouden van de ruimtes en het spelmateriaal 



Breng- en haalmomenten, overdracht 

• De openingstijden zijn :8.30 – 8.45 en van 13.00-13.15 uur. 

   

• Ouders/verzorgers  kunnen de komende tijd niet meer bij de peuterspeelzaal naar 
binnen. 

•  We gebruiken 1 ingang en dat is de ingang via de buitenspeelplaats, dus niet meer 
via de gang van de basisschool.  

• Dit geldt voor zowel brengen als halen en gaat als volgt:  Eén ouder/ verzorger mag 
het kind halen en/of brengen.  

• Op de buitenspeelplaatsen van de Regenboog en Onder Moeders Paraplu komen 
drie vakken op 1,5 meter afstand. Daarin kun je met je kind wachten tot het kind naar 
binnen kan.  

• Er staat 1 leidster buiten om de kinderen naar binnen te begeleiden. Zijn de vakken 
vol, dan wacht je buiten het hek tot je aan de beurt bent.  

• De andere vaste leidster zal binnen de kinderen opvangen en verder begeleiden. Bij 
het ophalen volgen wij hetzelfde principe.  

• Van de ouder die in het eerste vak staat wordt het kind als eerste naar buiten 
gebracht. Er is op de haal- en brengmomenten geen tijd meer voor een overdracht. 

• Overdrachten of vragen kunnen via het locatienummer (whatsapp of bellen) of via de 
mail besproken worden. 

 

Eetmoment 

De komende tijd verzorgen wij zelf het eten en drinken en een snack voor de kinderen. 

• Wij dragen zorg voor een gevarieerde/gezonde snack .Denk hierbij aan verschillende 
soorten fruit, komkommer/tomaat, crackers, ontbijtkoek. 

• Kinderen kunnen kiezen uit limonade of water. 

• Ook luiers, doekjes en reservekleding regelen wij zelf. 

Deze maatregelen nemen wij om de overdracht zo veilig mogelijk te maken. 

Alleen samen kunnen wij zorgen dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen. 

Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk de maatregelen op te volgen. 

Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag per mail; marian.swp@gmail.com. 

Met vriendelijke groet, 

Angelique, Astrid, Ebelien, Maaike, Marian, Bianca en Lisanne.  

 

 


