
 

 

Beste ouders, 

Zoals u weet gaan wij per 11 mei onze deuren weer voor u openen. Wij zijn verplicht ons, samen met 

u, te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de komende tijd het halen en het 

brengen van uw kinderen anders zal verlopen. We hebben een aantal regels opgesteld die wij strikt 

zullen hanteren om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. We moeten dit samen 

doen en vragen u daarom ook om uw begrip en medewerking. 

De volgende regels zullen we per 11 mei 2020 gaan hanteren: 

- Ouders betreden de peuterspeelzaal niet, maar brengen de kinderen tot aan de deur. De 

pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hier ontvangen en begeleiden met het 

ophangen van de tas en jas indien nodig. 

- Gelieve maximaal 1 ouder per keer de school betreden. 

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook van de pedagogisch medewerkers.  

- Kinderen worden door 1 ouder gebracht/gehaald. 

- Kinderen kunnen tussen 8:15u-8:30u gebracht worden. Op deze manier hopen wij dat het 

brengen van uw kinderen zo soepel mogelijk verloopt. 

- Kinderen kunnen worden opgehaald tussen 12:20:12:30u. 

- Mocht het zo zijn dat er meerdere ouders tegelijkertijd komen dan vragen wij u buiten de 

school volgens de markering te wachten en 1,5m afstand tot elkaar te bewaren. 

- Het kan zijn dat de deur niet meteen wordt geopend, wij vragen u dan even te wachten. 

- Ook bij het ophalen van uw kind mag er maximaal 1 persoon per keer in de school aanwezig 

zijn, het kan dus zijn dat u even buiten moet wachten. 

- Als u uitgebreidere vragen heeft dan kunt u dit aangeven en zullen wij u later op de dag nog 

telefonisch te woord staan. 

Verder hanteren wij de volgende regels met betrekking tot gezondheidsklachten: 

- Kinderen met neusverkoudheid, en/of hoesten, en/of moeilijk ademen of benauwdheid 

blijven thuis. 

- Kinderen met een lichaamstemperatuur boven de 38 graden, blijven thuis. 

- Wanneer 1 of meerdere van bovengenoemde gezondheidsklachten tijdens de opvang 

ontstaat zijn wij genoodzaakt u te bellen uw kind op te komen halen. 

- Wanneer gezinsleden bovengenoemde gezondheidsklachten ervaren blijft uw kind ook thuis. 

Pas als het gezinslid 24 uur klachtenvrij is mag het kind weer naar de opvang komen. 

Verder nemen wij uiteraard alle gebruikelijke hygiëne maatregelen rondom het COVID-19 virus 

serieus. 

Wij begrijpen dat dit alles een hoop aanpassing van u vraagt en wij willen u daarom ook bedanken 

voor de medewerking en het vertrouwen in ons. We moeten dit samen doen. Mocht u nog vragen 

hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 
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