Kinderdagverblijf Pommetje

Waar kinderen, kinderen mogen zijn!

Beleid Corona in beeld
Ouders
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Hoe gaan we om bij Pommetje met Corona en toch in bedrijf?
Nieuws
Het is zover. We mogen weer open vanaf 11 mei as. We bieden weer de reguliere opvang
aan, maar ook de noodopvang, mits dit past en anders kan het zijn dat kinderen voor de
noodopvang naar een andere locatie gaan. Dit betekent dus dat alle betalende ouders weer
hun kind mogen brengen. In eerste instantie moeten we kijken of ruilen mogelijk is als
ouders dit aanvragen. Om de druk laag te houden voor de noodopvang is dat niet in alle
gevallen mogelijk.
RIVM
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is
daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de
pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel
afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van
kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de
risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet
naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en
scholen worden nauwkeurig gemonitord.
Hoe gaan we dit bij Pommetje doen?
We hadden al verscherpte hygiëne maatregelen genomen. Onderstaand zetten wij de regels
binnen Pommetje op een rij.
-

-

-

We wassen regelmatig onze handen; na elke handeling en aanraking met een ander
en voor elke bereiding van een maaltijd. Doe dit goed en droog je handen af met een
keukenrol of verschoon de handdoek vaker dan normaal bijvoorbeeld 4x per dag.
Leer dit kinderen ook aan.
Nies in je elle boog en leer dit kinderen ook aan.
Maak 4x daags alle klinken, kastjes, bedden (na gebruik) en toiletten (na gebruik)
schoon. (alle vlakken die veelvuldig worden aangeraakt).
Zet niet te veel speelgoed neer. Zorg dat je kan afwisselen door de dag, zodat je tijd
hebt om de gebruikte spullen schoon te maken.
Alle locaties: verspreid de kinderen en de leidsters over de ruimtes die er zijn. Splits
dus altijd, ook als het niet per se moet qua kind aantallen. Speel veel buiten. Zet zo
nodig tafels buiten om gewoon te kunnen knutselen en het dagprogramma te
kunnen volgen.
Ouders worden opgeroepen alleen te komen met het kind/de kinderen die op de
opvang zitten. De andere ouder of kind komt bij voorkeur niet mee of wacht in de
auto. Zij worden verzocht te wachten achter de eerstvolgende beschikbare streep.
De overdracht moet goed, maar zo kort mogelijk met het oog op wachtende ouders
en verlaagd risico leidsters.
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-

Tevens worden ouders opgeroepen om ook buiten “Pommetje zones” rekening te
houden met de afstand van 1,5 meter.
Leidsters worden verzocht zich aan de hygiëne te houden. Maak ook maxi cosi’s en
kinderwagens van ouders schoon. Voordat je ze meeneemt, maar ook als je ze
teruggeeft.

Overdrachten:
- Bij de overdracht houden wij afstand van de ouder 1,5 meter.
- Een baby wordt in de maxi cosi binnen gezet. De ouder stapt weg en de leidster pakt
de maxi cosi op (maak de hendel schoon of gebruik handschoenen).
- Een lopend kind wordt door de ouder neergezet en het kind loopt naar de leidster.
- Een kind wat nog niet loopt, maar ook geen maxi cosi heeft, wordt in de bolderkar/
kinderwagen gezet door de ouder of op een kleed gelegd, die klaar is gelegd. De
leidster pakt het kind op als de ouder een stap terug heeft gezet.
- Bij het ophalen andersom.
- Leidsters worden verzocht de overdrachten zo kort als mogelijk te houden.
- Stagiaires worden door de begeleidende leidster verzocht om (sowieso de eerste
weken) vroeg te beginnen. Zijn er 2 stagiaires op 1 dag, dan 1 mee openen en 1 mee
sluiten.
- Stagiaires doen geen overdracht, maar houden overzicht op de kinderen als de
leidster de overdrachten doen. In een enkel geval kan gekozen worden om dit
andersom te doen.

-

Overdracht in de Horsten via de zijdeur van de groep. De leidster stapt naar buiten,
sluit de deur, schuift het mandje van het kind over de stoep, zodat de ouders de
spulletjes erin kunnen doen, doet de overdracht op afstand en gaat met het kind
weer naar binnen. Als zij alleen is, houdt zij overzicht op de kinderen binnen. Buiten
zetten we met Duck tape strepen op de stoep met een afstand van 1,5 meter. Ouders
wachten hierachter om afstand te houden. Overdrachten kosten wel meer tijd zo.

-

Overdracht in Beekbergen bij de voordeur. De leidster staat in de deuropening, de
ouders blijft achter de streep staan en de overdracht gaat op afstand. De leidster
schuift het mandje van het kind over de stoep, zodat de ouders de spulletjes erin
kunnen doen. De leidster gaat met het kind weer naar binnen. Als zij alleen is, houdt
zij overzicht op de kinderen binnen. Buiten zetten we met Duck tape strepen op de
stoep met een afstand van 1,5 meter. Ouders wachten hierachter om afstand te
houden. Overdrachten kosten wel meer tijd zo.

-

Overdracht in Hei en Bos bij de zijdeur. 1 ouder per keer op de helling. De leidster
stapt naar buiten, sluit de deur, de leidster schuift het mandje van het kind over de
stoep, zodat de ouders de spulletjes erin kunnen doen doet de overdracht op afstand
en gaat met het kind weer naar binnen. Als zij alleen is, houdt zij overzicht op de
kinderen binnen. Buiten zetten we met Duck tape strepen op de stoep (naast de
helling, zodat ouders vrij kunnen weglopen) met een afstand van 1,5 meter. Ouders
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wachten hierachter om afstand te houden. Overdrachten kosten wel meer tijd zo. In
overleg met de school hebben wij afgesproken dat er alleen op maandag wordt
buitengespeeld met de kleuters. We gaan voorlopig niet de klas in.
-

Overdracht t Indiaantje is ook buiten. Zolang de leidster alleen is, gebruiken we de
gang als speelterrein (als er een stagiaire is, is deze op de groep met de kinderen). Als
de 2e leidster er is, gaat deze met de kinderen naar Haas. Na alle overdrachten
verdelen we ons over 2 of 3 groepen. De leidster stapt naar buiten, sluit de deur,
schuift het mandje van het kind over de stoep, zodat de ouders de spulletjes erin
kunnen doen, doet de overdracht op afstand en gaat met het kind weer naar binnen.
Als zij alleen is, houdt zij overzicht op de kinderen binnen. Buiten zetten we met Duck
tape strepen op de stoep met een afstand van 1,5 meter. Ouders wachten hierachter
om afstand te houden. Overdrachten kosten wel meer tijd zo.

-

BSO Hei en Bos: Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben
met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus
volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De
Konijnen gaan maandag en dinsdag naar school. De Vossen maandag, donderdag en
vrijdag. De Wolven maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Als uw opvang moet
verschuiven omdat uw kind op andere dagen les heeft dan horen wij dat graag zsm.

Slapen en dagritme:
-

De bedjes kunnen we onmogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar zetten. Gelukkig
zijn deze redelijk afgesloten en in de meeste gevallen alleen tralies aan de voorkant.
Na gebruik wel schoonmaken.

-

Met het eten zitten we zo veel mogelijk uit elkaar. Om zo min mogelijk fysiek contact
te hebben met de kinderen smeren we vooraf een broodje. Het scheelt dat we de
zomer ingaan en bij het buiten eten veelal het brood al klaar hebben. Geef ieder kind
een bord, laat ze kiezen wat ze willen en leg dit vast klaar.

-

Fruit eten we weer uit een bakje. Ieder kind een eigen bakje met een vorkje of
stukjes die hij/zij op de vuist eruit kan halen.

-

In Hei en Bos zullen we voorlopig niet op bezoek gaan bij de kleuters. We kunnen wel
samen op het plein spelen. Daar is ruimte genoeg om afstand te kunnen houden.

-

De planning zal wat anders lopen dan normaal omdat we ook druk zijn met de
hygiëne.

Ziekte:
- Bij ziekte gelden de strengere regels die we nu voor Corona hanteren: als het kind
een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met
verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag
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het kind niet naar de opvang. Als het kind 24 uur zonder medicatie koorts en
klachtenvrij is, is het weer welkom bij Pommetje.
Bereikbaarheid Pommetje
Vanaf 11 mei zijn alle locaties weer goed bereikbaar. Elke dag is er weer iemand aanwezig.
Per mail is Leontien goed bereikbaar. Daarnaast blijft de telefoon gehandhaafd, maar op
minder dagen. Telefonisch spreekuur is vanaf 11 mei op di en do tussen 10.00 en 11.00 uur.
Ik ben dan bereikbaar op 06-36027098. Bij mijn afwezigheid zal dat Raymond, Lisa, Larissa,
Eline of Lois zijn.
Alle informatie van het RIVM kun je hier vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
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