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Woord vooraf 
In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gezien de aard van het werk niet altijd mogelijk en 
wenselijk. Dit werkplan bevat de belangrijkste basiselementen. Echter, bewustwording en gezond 
verstand zijn minstens zo belangrijk voor een verantwoorde opvang in deze bijzondere tijd.  
De gezondheid en veiligheid van ouders, kinderen en onze zeer gewaardeerde medewerkers zijn voor De 
Kangoeroe essentieel. Wij hopen dat eenieder dan ook respectvol en zorgvuldig omgaat met de 
richtlijnen. 

Locatie Kruisstraat 
Ons pand aan de Kruisstraat biedt een grote uitdaging. Door de 3 verdiepingen moeten wij gebruikmaken 
van een trappenhuis waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand tussen volwassenen te waarborgen. 
Om deze reden hebben de volgende maatregelen ingezet. 
De VS en NS concentreren wij helemaal aan onze Locatie aan de Meijbreestraat. Voor alle groepen geldt 
dat er extra leidsters zijn ingepland om u en uw kind(eren) te begeleiden. Ouders kunnen niet naar boven. 
 
Babygroepen 

• U brengt uw kind naar de voor u en uw kind vertrouwde babygroep en leidster. 

• De groepsdeur staat open en het hekje zit ervoor. 

• Kinderen in de Maxi-Cosi worden vooraan in de groep gezet. 
• Baby’s op de arm worden op armlengte overgegeven aan de leidster, of over het hekje getild. 

• De Maxi-Cosi neemt u indien mogelijk mee naar huis, of laat u achter in de kast in de centrale hal.  
Ouders van de Blauwe babygroep kunnen de Maxi-Cosi bij de leidsters achterlaten. 

• Wij verzoeken u alle benodigde spullen van de baby in een dunne plastic tas (voorzien van de 
naam van het kind) bij de groepsleidster af te geven. 

• U verlaat via de achteruitgang het pand. 
 
Dreumesgroep Oranje 

• U brengt uw kind naar de voor u en uw kind vertrouwde dreumesgroep en leidster. 

• De groepsdeur staat open en het hekje zit ervoor. 

• U kunt uw kind over het hekje in de vertrouwde groep tillen, of op armlengte aangeven aan de 
leidster. 

• De jas en tas van uw kind kunt u achterlaten in de garderobebak. 

• U verlaat via de achteruitgang het pand. 

• Het zwaaimoment van de dreumesen is bij de deur van de erker aan de zijkant. 
 
Peutergroep Groen, Rood en 3+ groep 

• U neemt afscheid bij het traphekje. Er staat een leidster om u en uw kind op te vangen. 

• Uw kind kan samen met de leidsters zelfstandig naar boven lopen. 

• Uw kind heeft zijn/haar jas aan, en in een rugtasje zitten de benodigde spulletjes. 
• U verlaat via de achteruitgang het pand. 

• De peuters en 3 + kinderen zwaaien in de Rode peutergroep voor het raam. 

• U kunt, indien gewenst, nog even zwaaien op het zwaairondje in de voortuin. 
 

*Wij zouden het fijn vinden als u vooraf met uw peuter bespreekt hoe en waar het afscheid zal zijn.  

Emotionele veiligheid 
• Het afscheid is kort, maar wij hopen dat u erop vertrouwt dat de leidsters het echt goed 

opvangen. Een kort afscheid kan ook heel duidelijk zijn. 

• Geef gerust de speen en knuffel mee. Dat kan voor een kind een heel vertrouwd houvast zijn. 

• Een schriftelijke overdracht is meer dan welkom.  

• Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.  
We kunnen dus knuffelen, troosten, lachen en stoeien. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Herinnering maatregelen 
De voor- en codedeur staan open tijdens haal- en brengtijden. Dit voorkomt contact met de deurklinken, 
en hierdoor hebben ouders naar verwachting goed zicht op de drukte in het pand.  

✓ Wacht indien nodig (buiten), met inachtneming van een minimale afstand van 1,5 meter. 
✓ Let op de gemarkeerde looproute. 
✓ Houd 1,5 meter afstand met onze PM’ers tijdens de korte overdracht. 
✓ Uw kind(eren) wordt gebracht of gehaald door 1 volwassene, dus ook zonder extra kinderen. 
✓ U komt niet in de groep. 
✓ U meldt hoe laat u uw kind ophaalt. Of u meldt dit telefonisch op een later tijdstip.  

Wij zorgen ervoor dat uw kind klaarstaat bij de groep of traphekje (peuters- en 3+) U loopt 
dezelfde eenrichtingsroute als bij het brengen. Als het weer het toelaat sluiten wij met de peuters 
buiten af. Hiervan brengen wij u vooraf op de hoogte. 

✓ Neem de thuisblijfregels (gezondheid kinderen) in acht. Ziek = thuisblijven, ook bij twijfel. 
✓ Geef alleen de hoognodige spullen van uw kind mee. Geen eigen speelgoed en drinkbekers. 

Tijdens de opvang 
Onze leidsters zullen zich voortdurend bewust zijn van de afstand onderling. In de peuter- en 3+ groepen 
werken wij vanuit ons Pedagogisch beleid met kleine groepjes met 1 PM’er. 
Het buiten spelen laten wij over aan het inzicht en de onderlinge afstemming van onze PM’ers. 
Te veel opgelegde buitenspeeltijden zorgt voor stress tijdens de pedagogische invulling van het dagritme, 
waarbij de leidster moet kunnen inspelen op dat wat de groep gedurende de dag vraagt. 
 
Tijdens de opvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR 
NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmachtsituaties als gevolg van Corona. 

Met betrekking tot de noodopvang zullen wij de regels van de rijksoverheid volgen. U kunt deze vinden op 
www.rijksoverheid.nl  

Voor het openzetten van voor- en zijdeuren tijdens de haal- en brengtijden hebben wij een QuickScan 
uitgevoerd. Door het inzetten van extra leidsters en het aanbrengen van een veiligheidshekje bij de 
dreumesgroep zijn de veiligheidsrisico’s zeer beperkt. De gezondheid verdient en krijgt op dit moment 
onze hoogste aandacht. 

Telefoonnummers groep 
Nu de overdracht kort zal zijn geven wij een overzicht van de telefoonnummers van de groepen. 
De leidsters zijn rechtstreeks te bereiken. 
 

Babygroep Paars:  0541-53 58 94 

Babygroep Blauw:       0541-53 60 34 
 

Dreumesgroep Oranje:  0541-53 58 97   
 

Peutergroep Rood:      0541-53 59 27 

Peutergroep Groen:      0541-53 63 12 

3+ peutergroep Geel:    0541-53 61 05  
 

Algemeen:   0541-53 13 53 
 

BSO Locatie Meijbreestraat: 06-45444410 
 

Tot slot 
Dit werkplan zal voortdurend, en in goed overleg met het team, worden aangepast naar aanleiding van 
ervaringen uit de praktijk. 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

