
Protocol weer naar de kinderopvang op het gebied van veiligheid en hygiëne 
voor ouders en kinderen locatie Rijkerswoerd. 

Afstand houden: 
Tussen pedagogisch medewerkers onderling en pedagogisch medewerkers met ouders en ouders 
onderling, dient altijd 1,5 meter afstand worden gehouden.  
Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk de 1,5 meter 
afstand bewaard worden. Vertel dit van te voren al aan uw kinderen.  
Tussen kinderen zelf hoeft geen 1,5 meter afstand worden gehouden. 
 
Overdracht KDV: 
Wij begrijpen dat u graag een overdracht wil geven en krijgen. U wordt in de meivakantie opgebeld 
om in ieder geval even bij te praten en de belangrijkste wijzigingen in bijv. voeding of dagritme door 
te geven.  
 
Brengen en ophalen op de babygroep:  
U kunt uw kind door de deur aan de straatkant naar binnen laten lopen of kruipen naar de 
groepsruimte, u blijft zelf buiten. Baby’s die dit nog niet kunnen zet u over de drempel op de grond in 
de groepsruimte, het liefst in een Maxi-Cosi.  
Ophalen op de babygroep: 
U klopt op het raam dat u er bent of spreekt de ophaaltijd af, de pedagogisch medewerker zet of 
brengt uw kind door de buitendeur aan de straatkant. We proberen tussen 16.30-17.30 uur buiten te 
zijn op het peuterplein, dan kunt u uw kind daar ophalen, wel buiten het hek blijven. Hou het haal en 
breng moment kort, om wachtrijen buiten te voorkomen. Max. 1 ouder brengt/haalt het kind op. 
 
Brengen en ophalen op de peutergroepen: 
U kunt uw kind door de deur aan de straatkant naar binnen laten lopen naar de groepsruimte, u blijft 
zelf buiten. 
Ophalen op de peutergroepen: 
U klopt op het raam dat u er bent of spreekt de ophaaltijd af, de pedagogisch medewerker brengt uw 
kind door de deur naar buiten aan de staatkant. We proberen tussen 16.30-17.30 uur buiten te zijn 
op het peuterplein, dan kunt u uw kind daar ophalen, wel buiten het hek blijven. Hou het haal en 
breng moment kort, om wachtrijen buiten te voorkomen. Max. 1 ouder brengt/haalt het kind op. 
 
Overdracht op de BSO: 
U kunt ons via de kindplanner of telefonisch op de hoogte brengen over veranderingen bij uw 
kind(eren). 
 
Brengen en ophalen op de BSO: 
Bij de VSO laat u uw kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar boven gaan en neem buiten afscheid. 
Bij kleuters kunt u aanbellen, er komt dan een pedagogisch medewerker naar beneden om uw 
kind(eren) op te halen.  
Ophalen op de BSO, we zijn tussen 16.30-17.30 uur buiten, zodat u uw kind(eren) op het plein kunt 
ophalen. Na dit tijdstip mag er 1 ouder per groep naar boven om hun kind(eren) op te halen, hou het 
haal moment kort om wachtrijen buiten te voorkomen. Er staat een leidster bij de deur om dit te 
regelen. Heeft u een andere ophaaltijd, geef dit door aan de BSO. Max. 1 ouder brengt/haalt het kind 
op. 
 
Hygiëne maatregelen: 
De kinderen wassen regelmatig hun handen.  Handen afdrogen met papieren handdoekjes.  
Geen handen schudden. 



Niet aan je gezicht zitten. 
Hoesten/niezen in de elleboog, bij blote armen deze mee wassen tijdens het handen wassen. 
 
Thuisblijfregels-gezondheid kinderen: 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  
• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis:  
• Neusverkoudheid  
• Hoesten  
• Moeilijk ademen/benauwdheid  
• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis  
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben  
• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis  
• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang  
• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten 
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven  
• Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis  
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s) 
 
 


