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Geachte ouders en bezoekers van Villa Kinderfun
Om de opvang en het brengen en halen van kinderen met zo min mogelijk risico op besmetting met
het coronavirus plaats te laten vinden, verzoeken wij u om u aan onderstaande maatregelen te
houden.
Samenvatting vooraf:
• Brengen en halen bij de voordeur en zijdeuren van de stamgroepen
• Kinderen worden gebracht door 1 persoon
• Houdt 1,5 meter afstand
• Kinderen en ouders zijn vrij van corona gezondheidsklachten
• Het afscheid is kort
• Maximaal 1 bezoeker tegelijk in het pand
• Bezoekers dragen een mondkapje, ontsmetten hun handen en dragen de slofjes
eenmalig
Bij gezondheidsklachten niet naar de opvang
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 Celcius 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
Daarnaast blijven de normale regels bij ziekte van kracht, zoals vermeld in ons “Protocol ziekte en
medicijngebruik” (in de informatiebrochure “Welkom bij het KDV” en “Welkom bij de BSO” van Villa
Kinderfun).
Mocht u gevraagd worden om uw kind op te komen halen omdat het koorts of luchtwegklachten heeft,
dan verzoeken wij u om daar terstond aan mee te werken.
Kinderen brengen en halen
Om te voorkomen dat veel volwassenen tegelijkertijd binnenkomen en daardoor onvoldoende afstand
kunnen houden, verzoeken wij ouders om zich aan de volgende breng- en haalafspraken te houden.
Tot 7.00 uur kunnen alle kinderen gebracht worden bij de voordeur. Vanaf 7.00 uur geldt:

Babygroep Zwanenmeer
• Brengen: u brengt uw kind tot in het halletje bij de voordeur. Daar zal de pedagogisch
medewerker van de babygroep uw kind, vanuit de grote hal, in ontvangst nemen.
• Wanneer u zowel een kind op het Zwanenmeer heeft als op een andere groep, dan
volgt u de maatregel die hoort bij het Zwanenmeer.
• Wanneer u ziet dat het halletje bij de voordeur bezet is door 1 ouder/kind, wacht u
even buiten, totdat het halletje vrij is.
• Halen: u belt aan en wacht in het halletje bij de voordeur. Daar zal de pedagogisch
medewerker van het Zwanenmeer uw kind, vanuit de grote hal, aan u overdragen.
Dreumesgroepen Elfjes en Vuurvliegjes en peutergroep Kikkerkoning
• Brengen: u brengt uw kind naar de buitendeur van uw groep, aan de linkerkant van
het gebouw. Daar neemt de pedagogisch medewerker uw kind in ontvangst. Houdt u
daarbij voldoende afstand tot de pedagogisch medewerker en raakt u de deurklink
niet aan.
• Halen: wanneer er kinderen buiten spelen, wacht u buiten het hek totdat de
pedagogisch medewerker uw kind aan u overdraagt. Wanneer er geen kinderen buiten
spelen, haalt u uw kind op bij de buitendeur van uw groep, aan de linkerkant van het
gebouw. Houdt u daarbij voldoende afstand tot de pedagogisch medewerker en raakt
u de deurklink niet aan.
Peutergroep Kabouterbos
• Brengen: u brengt uw kind naar de buitendeur van uw groep, aan de rechterkant van
het gebouw. Daar neemt de pedagogisch medewerker uw kind in ontvangst. Houdt u
daarbij voldoende afstand tot de pedagogisch medewerker en raakt u de deurklink
niet aan.
• Halen: wanneer er kinderen buiten spelen, wacht u buiten het hek totdat de
pedagogisch medewerker uw kind aan u overdraagt. Wanneer er geen kinderen buiten
spelen, haalt u uw kind op bij de buitendeur van uw groep, aan de rechter kant van
het gebouw. Houdt u daarbij voldoende afstand tot de pedagogisch medewerker en
raakt u de deurklink niet aan.
Voorschoolse opvang
• Brengen: bel vanaf de parkeerplaats naar de BSO op telefoonnummer 06-86389191.
Daarna komt een pedagogisch medewerker van de BSO naar beneden om uw kind in
ontvangst te nemen.
Buitenschoolse opvang
• Halen: wanneer de BSO kinderen buiten spelen, wacht u buiten het hek tot de
pedagogisch medewerker uw kind aan u overdraagt. Wanneer de kinderen binnen
spelen belt u vanaf de parkeerplaats naar de BSO op telefoonnummer 06-86389191.
Daarna wacht u totdat uw kind naar buiten komt.
Afstand houden tussen volwassenen
Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling 1,5 meter afstand houden.
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen
van 0-4 jaar niet nodig 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook niet ten opzichte van de
pedagogisch medewerkers.
Kinderen van BSO kinderen moeten wel zoveel mogelijk afstand houden ten opzichte van volwassenen.

Slofjes eenmalig gebruiken
Volwassenen die in het gebouw zijn geweest en daarbij gebruik hebben gemaakt van de blauwe slofjes,
gooien de slofjes na eenmalig gebruik weg in de prullenbak in het halletje bij de voordeur of nemen de
slofjes mee voor hergebruik.
Hygiënevoorschriften
• Ontsmet uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van ons pand. In het halletje
bij de voordeur bevindt zich een dispenser met handalcohol.
• Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en
afdrogen met een papieren handdoek.
• Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was
uw handen.
• Geen handen schudden.
Veiligheid medewerkers
Houdt u er rekening mee dat de gezondheid van medewerkers ook kwetsbaar kan zijn en zij alleen
veilig hun werk kunnen doen wanneer iedereen zich goed aan bovenstaande maatregelen houdt.
BIJLAGE: Hoog-risicogroepen
• Mensen die ouder zijn dan 70 jaar;
• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die
vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
• Chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een
cardioloog zijn;
• Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na
orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele)
asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen
waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie
en/of bestraling bij kankerpatiënten;
• Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation
4 -getal < 200/mm3;
• Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
• Morbide obesitas (BMI Body Mass Index > 40).
Ontleend aan: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

