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1. Let op; op de dagen dat u BSO nodig heeft meldt u uw kind(eren) aan via Konnect, ons 
Ouderportaal. U kunt alleen BSO aanvragen op de dagen dat uw kind naar school gaat.  

2. We willen vragen om voldoende afstand te houden tot andere ouders die hun kind(eren) 
komen brengen of ophalen. Wij hebben lijnen op de grond aangebracht bij de deur. 

3. Ouders betreden het pand niet, maar geven hun kind af of halen hen op bij de deur.  
4. U mag ook telefonisch naar ons bellen, dan sturen wij uw kind richting bijvoorbeeld uw auto 

waar u wacht.  
5. In de ochtend bij de VSO gebruiken we de hoofdingang van de BSO. 
6. We gebruiken twee deuren om het pand te verlaten; de deur op het plein voor alle 

kleuterklassen. Hoofdingang voor de groepen 3 tot en met 8.  
7. Onze toegangshekken worden opengezet tussen haal en breng tijden, zodat ouders niet aan 

de klink/knop hoeven te komen met hun handen. Wilt u het hek voorlopig dus open laten 
staan i.p.v. deze zoals gebruikelijk is te sluiten? 

8. Als kinderen buitenspelen op het plein en ouders hun kind komen ophalen, blijven ouders bij 
het hek en dus buiten de speelplaats wachten. Dit zodat ouders en spelende kinderen elkaar 
niet hoeven te kruizen. De pedagogisch medewerker die buiten is ziet u en zorgt dat uw kind 
naar u toe komt.  

9. De deurbel wordt geregeld schoongemaakt, maar u kunt uiteraard ook naar binnen bellen met 
uw mobiel als u liever niet aanbelt. 

10. Weet dat alle kinderen hun handen wassen na binnenkomst. 
11. Onze binnendeuren staan open, zodat deze gedurende de dag niet meerdere keren 

opgemaakt hoeven te worden. 
12. Als kinderen jarig zijn, dan vieren we dat uiteraard wel. We hebben alleen liever geen traktatie 

die uitgedeeld wordt. 
13. Handen worden gewassen: na binnenkomst, na het buitenspelen, na toiletbezoek en voor het 

eten. 
14. Is uw kind verkouden of ziek dan houd u uw kind thuis, ook als er een gezinslid koorts heeft. 

Zie regels RIVM. 
15. U kunt ons tijdens openingstijden bereiken via: blokhut@kinderopvangpurmerend.nl of 

telefonisch via 0299-479512. 
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