
 

Nieuwsbrief heropening peuterspeelzaal  

11 mei 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf a.s. maandag 11 mei mogen wij onze deuren weer openen. Wij zijn dan weer geopend volgens 

onze reguliere openingstijden. Daar zijn we erg blij mee!  

Wij willen u als ouder/verzorger graag informeren over de richtlijnen die we hebben opgesteld om 

veilig te kunnen werken. Op deze manier hopen we vragen die er zijn en bezorgdheid over uw kind 

zoveel mogelijk weg te nemen. 

Mocht u vragen hebben over onderstaande richtlijnen, dan kunt u contact opnemen met Gerlinde 

Baan, Marjan Hoogenkamp of met de mentor van uw kind. Onderaan deze brief vindt u een overzicht 

met mailadressen, ook een flyer met de richtlijnen van de Rijksoverheid hebben we toegevoegd. 

Algemeen 

• We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM, de Rijksoverheid en de brancheorganisatie, 
daarnaast hebben we eigen richtlijnen opgesteld. 

• Kinderen moeten vóórdat ze naar de peuterspeelzaal komen, thuis dus, hun handen goed 
wassen met water en zeep. 

• De kinderen mogen niet trakteren. 

Hygiëne  

• We passen het hygiënebeleid strikt toe.  

• Leidsters reinigen bij binnenkomst hun handen en zullen dat ook bij de kinderen doen.  

• Leidsters en kinderen wassen regelmatig de handen met water en zeep gedurende ten 
minste 20 seconden.  

• We schudden geen handen, maar begroeten iedereen mondeling. 

• Hoesten/niezen doen we in de elleboog.  

• Probeer niet aan je gezicht te zitten.  

• In iedere groep zijn zeep, desinfectiemiddel en papieren handdoekjes beschikbaar.  

• We maken, naast de reguliere schoonmaak door het schoonmaakbedrijf, extra vaak de 
materialen schoon waar onze collega’s en kinderen gebruik van maken. Dat geldt ook voor de 
plekken die vaak aangeraakt worden (bijvoorbeeld deurklinken). 

 
Gepaste afstand  

• De richtlijn van 1,5 meter afstand bewaren geldt niet voor kinderen onderling, wel voor 
leidsters en stagiaires onderling. 

• Tussen de leidsters en ouders bewaren we 1,5 meter afstand.  

• We beperken zoveel mogelijk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. De 
kinderen spelen met hun eigen groep buiten, dit gebeurt gefaseerd. De kinderen spelen 
binnen in het eigen lokaal. 

• We organiseren de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 
meter afstand te houden tussen volwassenen.  

 

 



 

 
 
Gezondheid van kinderen  
De richtlijnen:  

• Kinderen met luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid) 
of koorts (hoger dan 38 graden) blijven thuis.  

• Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag vragen we ouders het kind op te halen.  

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.  

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.  

• Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar de opvang.  

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is 
bevonden, moeten kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 
extra dagen thuisblijven.  

 
Brengen en halen 

Brengen 

• Eén ouder brengt het kind bij het hek van het speelplein aan de achterzijde van de lokalen en 
wacht op de leidster. Aan het hek wordt het kind overgedragen aan de leidster, de leidster 
neemt het kind mee naar het lokaal.  

• Ouders wachten op gepaste afstand tot de leidster beschikbaar is voor het overdragen van 
hun kind.  

Halen 

• Ouders van lokaal 1 wachten op het plein grenzend aan de parkeerplaats bij de ingang, de 
leidster brengt het kind door de ingang naar buiten.  

• Ouders van lokaal 2 wachten op gepaste afstand bij het grasveldje bij het hek om hun kind op 
te halen. De leidster brengt het kind bij het hek. 

• We kiezen ervoor om bijzonderheden tijdens een overdracht zoveel mogelijk via de mail of 
telefonisch te delen. Belangrijke zaken kunnen natuurlijk altijd (op afstand) persoonlijk 
besproken worden.  

 

 

Mailadressen team PSZ Margriet  
(Jannieke Scholten en Milou Samsen zijn voorlopig met bevallingsverlof) 

Dorien Oosterhuis d.oosterhuis@pszmargriet.nl 

Dianne Eshuis d.eshuis@pszmargriet.nl 

Herma Borkent h.borkent@pszmargriet.nl 

Josien Veneberg j.veneberg@pszmargriet.nl 

Monique Bel m.bel@pszmargriet.nl  

Riek Rozenberg r.rozenberg@pszmargriet.nl 

Gerlinde Baan g.baan@pszmargriet.nl 

Marjan Hoogenkamp m.hoogenkamp@pszmargriet.nl 

Jannieke Scholten j.scholten@pszmargriet.nl 

Milou Samsen m.samsen@pszmargriet.nl  
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