
 

Protocol i.v.m. richtlijnen RIVM i.v.m Covid 19 voor de peutergroep en de BSO: 

 

Peutergroep richtlijnen: 

1. We starten de dag om 8.30 uur buiten in ons tuintje. Ouders mogen de kinderen komen 

brengen en kunnen afscheid nemen in de tuin aan de Gasthuisstraat. Er staan krukjes voor de 

ouders om op gepaste afstand, 1,5 meter, even te zitten met je kind. De peuters mogen 

buiten vrij spelen. Om 8.45 uur gaan we naar binnen met de kinderen en kunnen de ouders 

even zwaaien bij het hek op 1,5 meter afstand van elkaar. Onze ingang is aan de 

Gasthuisstraat. De kinderen worden door één volwassene gebracht en gehaald, ook komen 

er geen andere kinderen mee, die niet bij ons opvang afnemen.   

2. In de klas trekken we de jassen uit en wassen we onze handen. Daarna gaan we in de kring. 

Na de kring is er vrij spel. 

3. De juf maakt om 9.50 uur het fruit klaar, aan een schone tafel. Ieder kind krijgt een eigen 

bordje met fruit. Na het opruimen eerst handen wassen, daarna kunnen we aan tafel. De 

kinderen krijgen aan tafel hygiënische doekjes voor handen en gezicht.  

4. Als we buiten hebben gespeeld wassen we de handen. Na verschonen of toiletbezoek 

wassen we ook de handen. Dit geldt voor leidsters en kinderen.  

5. We eindigen de ochtend met de kring binnen, waarna we jassen aantrekken en buiten de 

ouders weer kunnen zien, die bij het hek aan de Gasthuisstraat staan. Dan kunnen ouders op 

gepaste afstand onderling (1,5 meter) hun kind mee nemen. De ouders komen niet binnen. 

Overdracht van informatie tussen leidster en ouders vindt digitaal of telefonisch plaats 

(info@sterrekijkertexel.nl, Meta: 06 48887027) 

6. De deur naar de toiletten staat open, i.v.m. aanraken van de deurkruk. 

7. Na de peutergroep worden de tafel en deurkrukken en andere veel aangeraakte spullen, 

goed schoon gemaakt. Tijdens de ochtend maakt de leidster de hotspots (deurkruk, tafel en 

andere plaatsen, die veel aangeraakt worden) nog extra schoon. 

8. Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen.    

 

BSO richtlijnen: 

De BSO is momenteel alleen geopend voor kinderen met ouders met een cruciaal beroep.  

1. Als kinderen uit school komen, wassen ze eerst hun handen.  

2. Aan tafel wordt, tussen leidsters onderling, afstand van 1,5 meter gehouden. Aan tafel 

krijgen de kinderen fruit, wat door de leidster schoon gemaakt wordt. Ieder kind kan 

kiezen welk fruit hij of zij wil, dit wordt dan op een bordje of servet aan het kind gegeven.  

3. Er staan op tafel hygiënische doekjes voor de handen.  

4. Na toiletbezoek altijd handen wassen. Ook na het fruit eten en buitenspelen. 

5. Als kinderen opgehaald worden, komen de ouders bij het raam of bij de voordeur in de 

Gasthuisstraat en kloppen op het raam, zodat wij weten wie er opgehaald wordt. De 

ouders komen niet binnen en houden onderling 1,5 meter afstand! Overdracht van 
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informatie tussen leidster en ouders vindt digitaal of telefonisch plaats 

(info@sterrekijkertexel.nl, Tessa: 06 30098686) 

 

6. Als alle kinderen opgehaald zijn, worden de tafel en deurkrukken en andere veel 

aangeraakte spullen (hotspots) goed schoon gemaakt. Tijdens de BSO middag maakt de 

leidster de hotspots nog extra schoon.  

7. Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. 

 

Algemene regels 

1. Er worden geen handen gegeven 

2. Handen worden grondig gewassen, 20 sec. met water en zeep en afgedroogd met 

papieren handdoekjes.  

3. Niezen en hoesten doen we in onze ellebogen. 

4. Niet aan je gezicht zitten. 

 

Gezondheid kinderen: 

De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 

De volgende maatregelen zijn van kracht: 

 Kinderen met de volgende klachten blijven thuis. 

1. Kinderen van 0-4 jaar blijven thuis bij neusverkoudheid in combinatie met koorts 

en/of benauwdheid. Gezinsleden blijven dan ook thuis. 

2. Kinderen van 4-12 jaar blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen en 

keelpijn. Niet bij af en toe hoesten of klachten nav bekende problemen aan de 

luchtwegen. Gezinsleden van kinderen tussen de 4 en 12 jaar, blijven thuis wanneer 

het kind verkoudheidsklachten heeft in combinatie met koorts en/of benauwdheid. 

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

Gezinsleden mogen dan ook uit quarantaine. 

4. Als iemand van het gezin van het kind koorts heeft boven de 38 graden Celsius of 

benauwdheids klachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen 

klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. 

5. Als iemand van het gezin van de kinderen positief getest is voor COVID 19, moeten 

de kinderen thuis blijven en getest worden of 10 dagen in quarantaine.Als zij dan 

geen klachten hebben, mogen ze weer naar school. 

                         

Gezondheid collega’s : 

Werken in de kinderopvang (als bv. Beroepskracht), valt onder één van de cruciale beroepen. 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM: 
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1. Collega’s met luchtwegklachten en /of koorts boven de 38 graden Celsius blijven thuis en 

worden getest op COVID 19. Als zij 24 uur klachten vrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij 

weer aan het werk.  

2. Collega’s worden getest conform de zorgaanpak. 

3. Collega’s die in een risicogroep vallen (conform het RIVM lijst) kunnen niet worden verplicht 

te werken op de opvang. Zij kunnen in onderling overleg andere werkzaamheden doen 

vanuit huis.   

4. Collega’s met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen niet worden verplicht te 

werken op de groep. Zij kunnen ook in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis. 

 


