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Ruilen
Ruilen is niet mogelijk, tenzij er plek is op de groep. De kans is klein dat het lukt, vanwege de drukte
op de groepen en de noodopvang die wij nog steeds aanbieden voor ouders met een cruciaal beroep.
Extra opvang
U kunt tot nader order geen extra opvang bij ons afnemen, tenzij u noodopvang afneemt.
Ziek of afwezig
Indien uw kind ziek of afwezig is, wilt u dit dan doorgeven via het ouderportaal?
*U kunt deze dagen niet inhalen.
Traktaties tijdens een verjaardag, geboorte of afscheid
Uw kind mag tot nader order helaas niet trakteren.
Brengen en halen KDV
We maken gebruik van de volgende ingangen:





Babygroep: nooduitgang van de groep
Peuterochtend groep: ingang bij de reguliere entreedeur
Dreumes/peuter groep: nooduitgang van de groep
Peutergroep (hele dag): zij ingang (straatzijde)

Overdracht van de kinderen vindt zoveel mogelijk plaats door de 1,5 meter regel te handhaven. Wij
kunnen dus geen kinderen overnemen van ouders. Voor kinderen die nog niet kunnen lopen gebeurt
dit door: de maxi cosi of kinderwagen te plaatsen. De pedagogisch medewerker haalt het kind uit de
maxi cosi of de kinderwagen. Indien u geen maxi cosi of kinderwagen heeft, dan kunnen wij een
wipstoel neerzetten. Kinderen die kunnen lopen worden gestimuleerd zelf naar de pedagogisch
medewerker te lopen.
Klachten







Heeft uw kind een van de onderstaande luchtwegklachten? Laat uw kind dan thuis!
o Neusverkoudheid
o Hoesten/kuchen
o Moeilijk ademen/benauwdheid
Heeft uw kind koorts boven 38,0°C? Laat uw kind dan thuis. Uw kind is weer welkom op de
opvang indien hij/zij 24 uur klachtenvrij is.
Heeft een ander persoon dan uw kind in het huishouden koorts boven 38,0°C en/of
benauwdheidsklachten? Laat uw kind dan thuis. Uw kind is weer welkom op de opvang indien
deze persoon 24 uur klachtenvrij is.
Is uw kind of een ander persoon in het huishouden positief getest op COVID-19? Wacht dan
tot uw kind of ander persoon 24 uur klachtenvrij is en laat uw kind daarna 14 dagen extra
thuis.

Hygiëne



Er is extra aandacht voor het wassen van de handen. Dit gebeurt in elk geval bij binnenkomst,
na het buitenspelen, eetmomenten en bij het naar huis gaan.
Er zijn voldoende schoonmaak en desinfectiemiddelen beschikbaar om de wc, deurklinken, de
groepsruimte en het speelgoed regelmatig mee schoon te maken.

Aan- en afmelden


Om alle opvang goed te plannen, is het aan- en afmelden van uw kind via het ouderportaal
heel belangrijk. Alle kinderen zijn afgemeld in het ouderportaal en moeten opnieuw
aangemeld worden. U heeft hier een brief over gehad op 1 mei jl.

Meer informatie
Heeft u vragen, belt u dan naar onze afdeling Planning en Plaatsing via 0299 46 10 11, of stuur een email naar planning@kinderopvangpurmerend.nl. Wij helpen u graag verder.

