
 

 
 

 
Protocol KDV / PSZ Pluim 

 
Regels die gehanteerd worden bij het brengen: 

• de leidsters houden 1,5m afstand van ouders 
• het brengen zal gespreid gaan (hier krijgen jullie nog bericht over) 
• het kind mag maar door 1 ouder gebracht worden 
• er mag maar 1 ouder binnen het groene hek staan 
• andere ouders moeten op gepaste afstand wachten  
• baby’s en dreumesen worden in een buggy of wandelwagen gebracht 
• ouders mogen niet naar binnen  
• de kinderen worden bij de voordeur bij de leidster afgezet  
• de leidster neemt het kind mee naar binnen, ook bij verdriet bij afscheid 
• de leidster laat het kind de handen wassen 
• de schoenen worden uitgedaan 
• de speelbroek en laarzen worden aangedaan  

 
Regels die gehanteerd worden tijdens de opvang: 

• kinderen gaan buitenspelen 
• voor eten en drinken en na toiletbezoek worden de handen gewassen 
• het tussendoortje mogen de kinderen niet zelf pakken 

het wordt aangegeven of op een bordje gelegd 
• er mag maar 1 kind in de toiletruimte zijn 
• wc wordt doorgespoeld met de klep dicht 
• de wc bril wordt na elk gebruik afgenomen door de leidster met desinfectans 
• de kinderen zullen veel buiten zijn, daar is meer ruimte dan binnen 

 
Regels die gehanteerd worden bij het ophalen: 

• er mag maar 1 ouder het kind komen ophalen 
• ophalen van het kind, bel de groepstelefoon 06-18318476 dat je eraan komt 
• de leidsters zorgen ervoor dat het kind klaar staat om naar huis te gaan 
• de kinderen gaan met gewassen handen naar huis 
• er mag bij het ophalen van de kinderen maar 1 ouder binnen het groene hek zijn 
• andere ouders blijven op gepaste afstand wachten 

 
Voor de duidelijkheid: 

• een kind mag niet komen met klachten, verkoudheid en/of koorts 
• een kind mag niet komen als er een gezinslid klachten en/of koorts heeft 
• de leidsters op de hoogte houden als de gezondheidssituatie in het gezin veranderd 

 
 
 
 
 
 
 


