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1. Brengen ochtend: Om 8:00 uur staat u met uw kind bij het hek van het speelplein. De 
pedagogisch medewerkers staan daar klaar om alle kinderen tegelijk om 8:00 uur aan de 
hand van het looptouw mee te nemen naar het pand. Uw kind pakt zelfstandig het looptouw 
vast en loopt mee.  

2. Halen ochtend: Om 11:00 uur haalt u uw kind op. Als het droog is spelen wij dan buiten op het 
speelplein met de kinderen. Zodra de pedagogisch medewerker u ziet, wordt uw kind naar u 
gebracht. Als het regent zijn wij binnen, om 11:00 uur komen wij dan met alle kinderen aan het 
looptouw naar het hek om de kinderen naar u te brengen.  

3. Brengen middag: Om 12:00 uur staat u met uw kind bij het hek van het speelplein. De 
pedagogisch medewerkers staan daar klaar om alle kinderen tegelijk om 12:00 uur aan de 
hand van het looptouw mee te nemen naar het pand. Uw kind pakt zelfstandig het looptouw 
vast en loopt mee.  

4. Halen middag: Om 14:15 uur haalt u uw kind op. Als het droog is spelen wij dan buiten op het 
speelplein met de kinderen. Zodra de pedagogisch medewerker u ziet, wordt uw kind naar u 
gebracht. Als het regent zijn wij binnen, om 14:15 uur komen wij dan met alle kinderen aan het 
looptouw naar het hek om de kinderen naar u te brengen.  

5. Zorg dat u op de juiste tijd aanwezig bent en met maar één persoon uw kind brengt zodat 
alles zo soepel als mogelijk verloopt. 

6. Ouders betreden het pand niet. 
7. Ouders betreden het speelplein niet als het niet nodig is. 
8. De overdracht zal minder uitgebreid zijn dan dat u gewend bent. Wij rekenen hierbij op uw 

begrip. Als wij of u een uitgebreide overdacht nodig vindt dan doen we dit telefonisch. U kunt 
ons altijd bellen tijdens onze openingstijden.  

9. We hebben geen gezamenlijke activiteiten met de kinderen van de basisschool en blijven 
in het lokaal of spelen zonder school buiten. 

10. Er komen geen externe meer in ons pand, dus gymen gaat niet door, geen begeleiding 
tijdelijk van Spirit of een andere instantie, etc.  

11. Als kinderen jarig zijn, dan vieren we dat uiteraard wel. We hebben alleen liever geen traktatie 
die uitgedeeld wordt. 

12. Handen worden gewassen: na binnenkomst, na het buitenspelen, na toiletbezoek en voor het 
eten. 

13. Is uw kind verkouden of ziek dan houd u uw kind thuis, ook als er een gezinslid koorts heeft. 
Zie regels RIVM. 

14. Zorg ervoor dat u ten alle tijden telefonisch bereikbaar bent. Het kan voorkomen dat wij een 
overdacht telefonisch doen of dat u wordt gevraagd uw kind op te halen.  

15. Komt uw kind niet meld dit bij ons! Dit kan via hiawatha@kinderopvangpurmerend.nl of het 
telefoonnummer 0299-479512. 
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