
  

Aangepaste maatregelen 

omtrent het coronavirus 
 

Vanaf 11 mei 2020 zijn onze locaties weer 

open en bieden wij weer de reguliere opvang. 

Wij hebben de kinderen gemist en zijn 

ontzettend blij dat iedereen weer welkom is! 

Om de opening zo goed en veilig mogelijk te 

laten verlopen, passen we onze werkwijze aan 

op de huidige maatregelen.  

 

1. Anderhalf meter afstand 

1.1 Wij vragen onze medewerkers om 

lichamelijk contact zo veel mogelijk te 

vermijden en om 1,5 meter afstand te houden. 

We zijn er echter van bewust dat lichamelijk 

contact van essentieel belang is om 

emotionele veiligheid te waarborgen, zoals bij 

het troosten van uw kind. 

1.2 Tussen (pedagogisch) medewerkers 

onderling en tussen (pedagogisch) 

medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter 

afstand bewaard worden. We passen de 

beschikbare ruimtes op locaties hierop aan 

door bijvoorbeeld (eenrichting)looproutes te 

creëren en het maken van afspraken met 

ouders over breng- en haaltijden om 

piekmomenten te voorkomen.  

2. Noodopvang 

2.1 De noodopvang blijft, met goedkeuring van 

de overheid, bestaan. Hier is afstemming 

tussen gemeenten, scholen, kinderopvang-

organisaties en ouders van belang.  

2.2 We proberen bij het aanbieden van 

noodopvang zo veel mogelijk rekening te 

houden met het beperken van wisselingen 

tussen groepssamentellingen, maar de 

wisselingen zijn niet altijd te voorkomen. 

3. Haal- en brengmomenten 

3.1 Haal- en brengmomenten zijn kort en 

kinderen worden door één volwassene 

gebracht. Informatie over uw kind kan via de 

digitale weg (Ouderportaal of de OuderApp) of 

telefonisch worden gedeeld. Vermijd zo veel 

mogelijk de piekmomenten tijdens het halen of 

brengen van uw kind.  

4. Kwaliteit- en hygiëne-eisen 

4.1 Hygiëne op onze locaties is altijd erg 

belangrijk. De medewerkers van Kinderopvang 

Purmerend beperken de (eventuele) 

verspreiding van virussen door ons beleid 

Veiligheid & Gezondheid te blijven hanteren. 

Tevens zijn wij bij Kinderopvang Purmerend 

gewend om te werken volgens de (bestaande) 

strikte hygiënerichtlijnen van het RIVM. 

 

5. Aanvullende maatregelen 

kinderdagverblijf en peuteropvang 

5.1 Uw kind is van harte welkom op de locatie 

waar u altijd heen gaat. Van uw eigen locatie 

krijgt u de huisregels rondom het halen en 

brengen van uw kind. Dit verschilt per locatie. 

5.2 Wilt u nog geen gebruikmaken van de 

opvang of kan uw kind door bijvoorbeeld 

klachten niet komen? Dan verzoeken wij u 

vriendelijk om uw kind af te melden via het 

ouderportaal of te bellen/e-mailen naar de 

peuteropvanglocatie. 

6. Aanvullende maatregelen 

Buitenschoolse opvang  

6.1 Wij zijn gebonden aan de regels van de 

Rijksoverheid. Volgens deze regels mogen 

ouder(s)/verzorger(s) geen extra dagen 

afnemen en alleen op schooldagen BSO 

afnemen. Uw kind is daarom welkom op de 

BSO op de dagen dat ze naar school gaan én 

voor het aantal dagen waarvoor u een contract 

heeft afgesloten. Wij geven u een voorbeeld: 

Uw kind gaat naar school op dinsdag en 

donderdag. U heeft een contract voor één dag 

in de week afgesloten, op woensdag. U kunt 

alleen BSO afnemen op donderdag óf dinsdag. 

U heeft immers één opvangdag per week op 

contract en op woensdag gaat uw kind niet 

naar school. 

6.2 Om de opvang zo goed mogelijk te kunnen 

plannen, zijn alle kinderen afgemeld in het 

ouderportaal. Wij verzoeken u om uw kind tot 

20 mei 2020 opnieuw aan te melden via het 

ouderportaal. Geef dit graag uiterlijk voor 

woensdag 6 mei 2020 door. Om verzekerd te 

zijn van opvang, is het belangrijk dat u dit doet. 

6.3 Wij bieden voorschoolse opvang tot de 

school open gaat en naschoolse opvang vanaf 

het moment dat de kinderen klaar zijn met 

school. De buitenschoolse opvang is niet 

geopend onder schooltijd. Heeft uw kind halve 

dagen school en heeft u opvang onder 

schooltijd nodig? Neem dan contact op met de 

school. 

6.4 Buitenschoolse opvang is er alleen 

beschikbaar voor de dagen dat kinderen fysiek 

naar school gaan. 


