
Locatiespecifieke maatregelen COVID-19 DONS 3, Notenkraker

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. Hieronder volgt de

locatie-specifieke aanvulling op het protocol, waarin de concrete  maatregelen en acties voor DONS 3

zijn uitgeschreven.

DONS 3 Notenkraker

1 Algemeen De Buitenschoolse Opvang (BSO) is met ingang van 19 april 2021 weer

volledig geopend. DONS 3 is van 14:45 uur tot 18:30 uur open op reguliere

dagen. Op studiedagen en vakantiedagen zijn we van 8:00 uur tot 18:30

uur geopend. Op woensdag en op feestdagen is DONS 3 gesloten.

2 Breng- en

haalmomenten

Ophalen Protocol

Ouders mogen helaas nog steeds niet het schoolgebouw in. Vandaar dat wij

een aangepast ophaalprotocol hanteren. Vanwege de nieuwe maatregelen

is het streven zoveel mogelijk het ophalen buiten te laten plaatsvinden. Het

alternatieve plan voor bij slecht weer staat hieronder ook omschreven.

Vanaf 17:30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden.

Ophaalplek 1 (Buiten)

Alle kinderen van elke kleurgroep kunnen buiten bij de hekken van het

schoolplein worden opgehaald:

- Groepen Paars, Rood en Goud hek bij het voetbalveld.

- Groepen Wit, Groen, Geel, Oranje en Blauw hek naast de grote trap.

● Er staan verschillende portiers met zichtbare kleuren van de

kleurgroepen, waar je als ouder kunt doorgeven wie je komt

ophalen.

● De kinderen dienen zich zelf altijd af te melden bij de DONS-docent

bij het ‘ophaalhek’, door hun lintje in te leveren, te zeggen door wie

ze zijn opgehaald en gedag te zeggen.

Ophaalplek 2 (alleen bij Slecht weer: kou, heftige regen, sneeuw, hagel,

onweer, donker):

● De ophaaltijd blijft hetzelfde: vanaf 17:30 uur kunnen de kinderen

worden opgehaald.



● Ouders mogen in dit geval wel het schoolplein oplopen.

● De kinderen van groep Wit, Groen, Geel, Oranje, Blauw, Paars, Rood

en Goud kunnen opgehaald worden bij de UITGANG naast de

portocabins op het speelplein beneden RECHTS naast de trap.

● Er zullen twee DONS-docenten staan als portier, ouders geven aan

de portier met de juiste kleur door dat zij hun  kind komen ophalen

(soms dus aan twee portiers) en de kinderen worden naar buiten

gebracht.

● Vanwege de verschillende lokalen, waar kleurgroepen dan kunnen

zitten, vragen wij ouders geduld te hebben.

Looproute ouders bij bij ophalen ophaalplek 2

Wij vragen ouders langs de trap richting de DONS-portier te lopen. Daarna

door te lopen richting het water en daar te wachten op de kind(eren). Als de

kinderen er zijn kunnen ouders langs de zijde van de portocabins weer

richting het speelplein lopen.

Eerder ophalen?

Als ouders kind(eren) eerder willen ophalen verzoeken wij hen (graag voor

15:00 uur) een bericht te sturen per sms naar de DONS 3 mobiel

(06-47410302). Hierin graag vermelden wie je komt ophalen en op welk

ophaalmoment 1, 2 of 3.

Ophaalmoment 1: 16:00 uur

Ophaalmoment 2: 16:30 uur

Ophaalmoment 3: 17:00 uur

Wij zorgen ervoor dat de kinderen verzameld worden en met hun spullen op

het doorgegeven ophaalmoment naar de uitgang worden gebracht. Dit is de

ophaalplek die bij slecht weer gebruikt wordt, tussen de portocabins en de

trap aan de rechterzijde.



3 Van school naar

DONS

(ophalen van

kinderen)

De kinderen van OBS de Notenkraker zijn momenteel op drie

verschillende tijden uit. Om het gebruik van meerdere lokalen en

extra contactmomenten  te beperken nemen wij de volgende

maatregelen:

1. De kleuters van zowel het hoofdgebouw als de

dependance en alle groepen 3 blijven in hun eigen lokaal

en worden door DONS-docenten opgehaald om vervolgens

naar het lokaal conform rooster te gaan.

2. De DONS-kinderen van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 lopen

met hun leerkracht van school mee naar buiten.

3. Op het kleuterspeelplein boven staan de DONS-docenten

klaar om hen vanaf 14:45 uur per kleurgroep (Paars, Rood

en Goud) op te vangen.

4. Vanaf  15:00  uur lopen de  kleurgroepen die nog niet in

het eetlokaal zijn een voor een met hun  DONS-docent

naar het lokaal conform rooster.

5. De volgorde hiervoor is: 1. Blauw, 2. Paars, 3. Rood, 4.

Goud.

4 Locatiespecifieke

afspraken

(hygiëne, ventilatie,

gebruik ruimtes,

looproutes)

● Tussen 14:45 uur en 14:55 uur wordt het lokaal  geventileerd door

het raam en de deur open te zetten, dit doet de leerkracht van

school.

● Voor aanvang van de kinderen worden de tafels door een

DONS-docent schoongemaakt met papieren doekjes en

hygiënische spray.

● Het kiepraam staat tijdens het eten en de activiteit zoveel

mogelijk open.

● De deur van het lokaal staat zoveel mogelijk open.

● DONS-docenten hebben altijd hygiënische schoonmaakspray,

hygiënische handgel en zeep bij zich in het kleurkrat.

● De DONS-docenten lopen in de gangen met mondkapjes.

● De DONS-docenten volgen de looproutes van school.

● Aan het einde van gebruik van een lokaal worden de tafels door

een DONS-docent schoongemaakt met papieren doekjes en

hygiënische spray.

● Er wordt extra gelet op het schoonmaken van deur/raamhendels

en gebruiksvoorwerpen, zoals de muis/pen van het digibord.



5 Groepsindeling

kinderen

(uitzonderingen,

samengevoegde

groepen en/of

scholen)

Bij DONS 3 zijn de kinderen verdeeld over 8 kleurgroepen, die nagenoeg

overeenkomen met de indeling op school.  Wij bieden alleen opvang aan

OBS de Notenkraker.

● Wij houden de normale (kleur)groepsindeling aan en de maximale

toegestane groepsgrootte.

● Voor vrije speelmomenten buiten hanteren wij een splitsing van

kleurgroepen en beneden/bovenplein aan.

● Voor vrije speelmomenten binnen wordt er alleen in de eigen

kleurgroep gespeeld.

● Op rustige dagen werken wij conform locatie-specifiek Werkplan en

wordt er gedeeltelijk  samengevoegd, wij beperken dit waar

mogelijk.

6 DONS-docenten

(rooster, briefing)

Rooster

● Het rooster is zo aangepast om contactmomenten en

personeelswisselingen per groep te beperken.

● Hierdoor zijn er dit blok zoveel mogelijk vaste gezichten op één

vaste kleurgroep ingeroosterd.

Briefing

● Belangrijke zaken en informatie zullen zoveel mogelijk digitaal

gedeeld worden met het team van DONS 3

○ Drive document met dagelijkse/wekelijkse belangrijke

zaken

○ Mail/bel/app contact

○ Zoom meetings bij bijv. behandelen protocollen oid.

● De locatiemanager is elke dag dat DONS 3 open is bereikbaar voor

vragen van het team.

● Indien noodzakelijk zullen er korte contactmomenten met het team

of specifieke DONS-docenten plaatsvinden om urgente zaken te

bespreken. Hierbij wordt rekening gehouden met ventilatie,

mondkapjes en de gepaste afstand.

7 Ruimtegebruik

(activiteiten,

buitenspelen, vrij

spelen)

We gebruiken de ruimtes (binnen/buiten) zo effectief en efficiënt mogelijk.

● Het ruimte rooster is zo gemaakt dat het eetlokaal en activiteiten

lokaal zo vaak mogelijk gebruikt wordt door dezelfde kleurgroep.

● Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.

● Bij mooi weer (geen regen/sneeuw) spelen wij na het eetmoment

en bij het ophaalmoment buiten.

● Wij gebruiken twee buitenspeelplekken en beperken daardoor

welke kleurgroepen buiten samengevoegd kunnen worden.

In de praktijk betekent dit dat de volgende kleurgroepen buiten samen

kunnen  spelen:



● Wit, Groen, Geel, Oranje en Blauw (Bovenplein)

● Paars, Rood en Goud (Benedenplein)


