AANGESCHERPT PROTOCOL KINDEROPVANG
Helaas zijn vanwege de oplopende besmettingen de maatregelen wederom aangescherpt. Ook
Bolderburen volgt de nieuwe adviezen op. Dit betekent het volgende:
Brengen en halen van de kinderen:
•

•

•

Tussen de pedagogisch medewerkers onderling en tussen de ouders moet altijd 1,5 meter
afstand bewaard worden. Vooral tijdens piekmomenten (meestal tussen 17.00 uur en 17.30
uur) willen wij erop aandringen te allen tijde te blijven letten op de 1,5 meter afstand
Tijdens de breng- en haalmomenten vragen wij u:
o uw kind(eren) door één volwassene te laten brengen of halen (dus zonder extra
volwassenen of kinderen, die geen opvang gebruiken)
o 1,5 meter afstand te houden;
o het breng- en haalmoment kort te houden;
o de BSO niet te betreden, maar buiten bij de deur te blijven wachten. U kunt zich
melden bij de buitendeur en wij zorgen er vervolgens voor dat uw kind(eren) met
alle spullen naar buiten komen;
Informatie over uw kind kan via digitale weg (Kidsadmin of mail) of telefonisch worden
gedeeld, zodat het breng- en haalmoment kort gehouden kan worden;

Hygiëne:
•

•

•
•

Bij BSO Bolderburen is het de gewoonte dat de kinderen na school, voor het tafelmoment
en na ieder wc bezoek hun handen wassen. Tijdens deze coronacrisis zullen wij de kinderen
nog vaker hun handen laten wassen en de kinderen daarbij wijzen op de manier waarop ze
dit moeten doen;
Op alle tafels staan papieren zakdoekjes die gebuikt kunnen worden als er geniest of
gehoest moet worden. Deze zakdoekjes moeten direct weggegooid worden en de handen
moeten gewassen worden;
Kinderen worden erop gewezen te niezen en hoesten aan de binnenkant van hun elleboog;
Het fruit zal niet langer uit een bak uitgedeeld worden maar in halve stukken uitgedeeld
worden door de pedagogisch medewerkers.

Uiteraard gelden alle hygiëneregels ook voor ons personeel
Waar brengt en haalt u uw kind(eren):

•

BSO bij basisschool Fonkel:
o Wegbrengen: u kunt uw kind(eren) afzetten bij de deur aan de kleuteringang. Een
pedagogisch medewerker zal uw kind(eren) opvangen. Het is niet de bedoeling dat u
binnenkomt en het contactmoment moet kort zijn.
o Ophalen: U meldt zich bij de kleuteringang. Een medewerker zal uw kind(eren)
roepen en naar de deur begeleiden.

•

BSO bij basisschool Gemonde:
o Wegbrengen: Bij het wegbrengen naar de voorschoolse opvang belt u eerst aan
zodat de medewerkers weten dat u er bent, vervolgens kan het kind alleen naar
binnen lopen. Een medewerker zal uw kind(eren) opwachten.
o Ophalen: u kunt aanbellen bij de voordeur om uw kind(eren) te halen. Een
pedagogisch medewerker kan via het raam in de deur zien welke ouder er staat en
zal uw kind(eren) roepen de spullen te pakken. Uw kind(eren) loopt zelfstandig naar
de voordeur waar de ouder staat te wachten. Wij vragen u niet in de deuropening te
blijven wachten maar afstand te nemen zodat er ruimte is voor een andere ouder
om zich te melden.

•

BSO bij basisschool De Wegwijzer:
o Wegbrengen: u belt aan bij de deur aan de zijde van BSO Bolderburen of bij de
hoofdingang. Zodra de deur geopend is kan uw kind naar binnen lopen. Het zal
ontvangen worden door een pedagogisch medewerker.
o Ophalen: U meldt zich bij de deur aan de zijde van BSO Bolderburen of bij de
hoofdingang. Een pedagogisch medewerker zal uw kind(eren) waarschuwen en ze
naar buiten sturen.
o Wij vragen u niet in de deuropening te blijven wachten maar afstand te nemen zodat
er ruimte is voor een andere ouder om zich te melden.

•

BSO bij basisschool De Touwladder:
o Wegbrengen: u meldt zich bij de tweede grijze nooddeur van de BSO. Een
pedagogisch medewerker zal uw kind welkom heten en naar binnen begeleiden.
o Ophalen kleuters: voor half vijf zijn de kleuters aan de zijde van de hoofdingang (van
de Kerkhoffstraat) op te halen. Ze spelen aan deze zijde buiten of spelen op het plein
van de kleuters. Na half vijf kunt u uw kind ophalen door u te melden bij de eerste
nooddeur. Een pedagogisch medewerker zal uw kind(eren) waarschuwen.
o Ophalen midden/bovenbouw kinderen: u meldt zich bij de tweede nooddeur. Wij
zullen uw kind(eren) roepen en naar buiten sturen.
o Wij vragen u niet in de deuropening te blijven staan maar ruimte te maken voor
andere ouders.
o Uiteraard hoeft u zich niet bij twee deuren te melden wanneer uw kinderen in de
onder en midden of bovenbouw hebt zitten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben
dan zij wij per mail of telefonisch bereikbaar:
Met vriendelijke groet,
Nathalie Boonstra
Directeur/bestuurder BSO Bolderburen

