Protocol Kinderopvang & COVID-19
Het Protocol Kinderopvang & COVID-19 is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in
samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het
werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de
specifieke situatie van de kinderopvang.
In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne
waar rekening mee gehouden dient te worden. Het protocol kan worden aangepast naar aanleiding
van ervaring uit de praktijk.
Hieronder volgt de locatie-specifieke uitwerking van het protocol, waarin de concrete maatregelen
en acties voor DONS 3 Notenkraker zijn uitgeschreven.
DONS 3 Notenkraker locatie-specifiek
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Algemeen
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Contact met ouders

Vanaf 8 juni gaan alle kinderen van 4-12 weer volledig naar de basisschool en
op reguliere contractdagen naar de buitenschoolse opvang.
●
●

●
●
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Halen en brengen

Kinderen worden door één volwassene gehaald of gebracht, dus
zonder extra volwassenen, die daar geen opvang gebruiken.
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan via
de app of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken
tijdens het brengen en halen.
Beperk het contact tussen volwassenen en tussen ouders onderling
zoveel mogelijk.
Ouders en kinderen die niet naar de opvang gaan, blijven buiten het
hek en komen niet op de schoolpleinen.

Kinderen kunnen vanaf 17:30 uur opgehaald worden bij DONS. Mocht dit toch
eerder zijn, laat ons dit telefonisch van te voren weten. (0647410302). Ouders
komen niet in het schoolgebouw.
Kinderen kunnen op verschillende plekken worden opgehaald i.v.m.
aangepaste loop/ophaalroutes.: 1. Wit/Groen/Geel/Oranje, 2. Blauw/Paars en
3. Rood/Goud
Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen mooi en slecht/donker weer:
De ophaalpunten bij MOOI weer zijn voor de groepen als volgt;
● Wit/Groen/Geel/ Oranje- - ingang hoofdentree (zie plattegrond
school)
● Blauw/Paars - ingang hoofdentree (zie plattegrond school)
● Rood/Goud - ingang hoek fietspad (zie plattegrond school)
De ophaalpunten bij SLECHT weer zijn voor de groepen als volgt;
● Wit/Groen/Geel/ Oranje- ingang Smallsteps, links van de trap en
het schoolplein. Daar staat een medewerker van DONS en kan
doorgegeven worden welk kind(eren) je op komt halen.
● Blauw/Paars - ingang hoofdentree (zie plattegrond school) daar
staat een docent van DONS, daar kun je aan doorgeven wie je komt
halen.
● Rood/Goud - ingang hoofdentree (zie plattegrond school) daar staat

een docent van DONS, daar kun je aan doorgeven wie je komt
halen.
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Tijdens de opvang

Wij houden de normale (kleur)groepsindeling aan en de maximale toegestane
groepsgrootte.
Voor vrije speelmomenten hanteren wij een splitsing van kleurgroepen en
beneden/bovenplein aan. Behalve op rustige dagen.
In de praktijk betekent dit dat de volgende kleurgroepen samen kunnen
spelen:
- Wit, Groen, Geel en Oranje
- Blauw, Paars, Rood en Goud
Tevens houden wij rekening met looproutes en ingangen/uitgangen.
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Overig

Binnen elke kleurgroep is een docent continu verantwoordelijk voor het
naleven van de hygiënemaatregelen.
Gedurende eet- en drinkmomenten betekent dit dat de kinderen altijd hun
handen wassen met zeep, eten/drinken van een docent uitgedeeld krijgen die
voor en na deze handeling zijn/haar handen volgens protocol wast.
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