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locatiespecifiek protocol heropening KC de Wieken 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
We zijn blij dat we de kinderen vanaf maandag weer kunnen gaan ontvangen bij ons eigen 

centrum, De Wieken. Om juist nu de kans op onderlinge besmetting met het coronavirus zo 

klein mogelijk te houden, zullen we samen rekening moeten houden met een aantal 

praktische maatregelen. We volgen hierbij het protocol kinderopvang zoals dat door de 

kinderopvang-branche in overleg met de overheid is opgesteld (te vinden op de website van 

het RIVM). Hieronder een overzicht van de maatregelen zoals die gelden bij De Wieken. 

Lees deze informatie alstublieft goed door! 

 

Algemeen: 

 Vanaf 11 mei mogen de kinderen weer naar de kinderopvang, volgens de regels zoals 

die via Flex en de website (komkids.nl) gecommuniceerd zijn. 

 Noodopvang blijft beschikbaar voor ouders in cruciale beroepen, maar vindt vanaf  

11 mei op onze eigen locatie plaats. Dit geldt voor alle opvangsoorten en zowel 

zittende kinderen als nieuwe kinderen (extern). 

 Brengen en halen (door één ouder en zonder andere kinderen) gebeurt bij de deur, 

er komen géén ouders binnen. Dit zorgt ervoor dat we contacten tussen volwassenen 

en kinderen en volwassenen onderling zoveel mogelijk kunnen beperken. Breng- en 

haalmomenten houden we zo kort mogelijk, dus niet-urgente informatie wordt 

digitaal of telefonisch gedeeld.  

 Houd 1,5 meter afstand tussen volwassenen en kinderen die niet tot uw eigen 

huisgezin behoren. Medewerkers houden afstand tot elkaar en andere volwassenen 

en waar mogelijk tot kinderen vanaf 4 jaar oud. Er is zowel binnen als buiten 

voldoende ruimte om hiermee rekening  te houden. 

 We werken zoals altijd met strikte hygiëne-richtlijnen vanuit het RIVM. Behalve de 

gebruikelijke momenten wassen de kinderen nu ook direct na binnenkomst hun 

handen. Bij elke groep is voldoende zeep en zijn papieren handdoekjes op voorraad. 

We schudden geen handen, hoesten en niezen in de elleboog en zitten niet aan ons 

gezicht. Naast de gebruikelijke schoonmaakmomenten, worden deurknoppen, 

handvaten en oppervlakten van tafels en stoelen extra gereinigd. Ook speelgoed 

wordt extra vaak schoongemaakt en daarom waar nodig beperkt in hoeveelheid.  

 Kinderen met een of meerdere van de volgende klachten blijven thuis / moeten 

worden opgehaald: neusverkoudheid, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts 

(boven 38 graden). Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen 

https://www.komkids.nl/coronavirus


klachten meer hebben. We volgen hierin de meest actuele richtlijnen, zoals te vinden 

op de site van het RIVM. 

 Verjaardagen mogen natuurlijk gevierd worden, maar de traktatie verzorgen wij. 

 

BSO 

Naast de algemene richtlijnen geldt: 

 Brengen en halen gebeurt bij de voordeur. Staat er al iemand bij de deur? Wacht dan 

onderaan de trap met telkens 1,5 meter afstand tot anderen. Meld bij aanbellen 

duidelijk voor wie u komt. Een van ons zorgt vervolgens dat uw kind mee naar boven 

gaat of naar beneden komt.  

 Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, maar 

waar mogelijk wel tussen medewerkers en kinderen. We zorgen voor looproutes en 

afstand aan de eettafels. Zowel binnen als buiten is voldoende ruimte om hiermee 

rekening te houden. We bieden activiteiten in kleine groepjes aan, om overzichtelijk 

te werk te kunnen gaan. 

 

Peutergroep 

Naast de algemene richtlijnen geldt: 

 Ouders van peuters die 2 of 3 ochtenden komen, brengen hun kind om 7.30 uur bij 

de voordeur (waar u aan kunt bellen). Wij nemen uw kind vanaf daar mee naar 

binnen. Staat er al iemand bij de deur? Wacht dan onderaan de trap met telkens 1,5 

meter afstand tot anderen. Om 13.00 uur staan wij met de kinderen bij de voordeur 

en kunnen ze om de beurt bij de trap opgehaald worden.  

 Ouders van peuters die vier ochtenden komen, mogen om 8.40 uur door de blauwe 

poort (aan de linkerkant van school) het plein op en links om het klimrek heen 

richting onze deur naast de brandtrap. Vanaf daar nemen wij uw kind mee naar 

binnen. Staat er al iemand bij de deur? Dan graag naast de brandtrap een rij vormen, 

met telkens 1,5 meter afstand tot anderen. Om 12.45 uur staan wij met de kinderen 

bij de voordeur en kunnen ze om de beurt bij de trap opgehaald worden. 

 Tussen kinderen onderling en tussen kinderen en medewerkers hoeft geen 1,5 meter 

afstand bewaard te worden. Wel houden de medewerkers 1,5 meter afstand tot 

elkaar.  

 

Als de landelijke richtlijnen veranderen, kan het zijn dat wij onze maatregelen hierop 

aanpassen. We hopen op uw begrip voor alle maatregelen. Mocht u vragen hebben, 

neemt u dan gerust contact met mij op via kindcentrumdewieken@komkids.nl . 

 

Hartelijke groeten, 

 

Annewil Manni 

 

Kindcentrum de Wieken 
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