Maatregelen openstelling
Kinderopvang ‘t Kroontje
Hoe gaan we te werk vanaf 11 mei?

Lees dit a.u.b. aandachtig door voor ieders veiligheid.
Het is voor iedereen wennen, dus herinner elkaar eraan als het nodig is.

Inleiding
De kinderopvang gaat 11 mei weer open, wat hebben we jullie gemist! De buitenschoolse opvang
blijft formeel gesloten, met uitzondering van de opvang in aansluiting op de schooldagen. De BSO is
alleen open tijdens reguliere tijden voor en na school. Zoals in Eerde is een kleine afwijking daarvan
vanwege het continurooster te overzien. Bovendien blijven we zo veel mogelijk aan de extra vraag
voor noodopvang tegemoet komen. Het is op sommige dagen echter echt passen en meten.
In dit document vindt u informatie over onze voorgestelde werkwijze. Dit is tot stand gekomen o.b.v.
protocollen vanuit de branche met richtlijnen van het RIVM en input van de oudercommissie en ons
personeel. Dank allemaal voor het meedenken!
In de tweede week zullen we evalueren hoe dit verloopt en waar evt. aanpassing in nodig is. We
zullen toch eerst in de praktijk moeten kijken hoe het loopt. We vragen daarom uw begrip en
medewerking. Het vraagt aanpassing van ons allemaal en wordt voor ons allemaal wennen! Vergeet
niet dat het voor kinderen ook weer een hele verandering is na zo veel weken thuis. We zullen
uiteraard ons best doen om hen weer snel op hun gemak te laten voelen bij ‘t Kroontje en hopen
dat het gauw weer die fijne, veilige en vertrouwde plek voor ze is.
Mocht je er nog vragen over hebben, neem gerust contact met ons op (nu natuurlijk het liefst zo
veel mogelijk telefonisch of per mail).
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Buitenschoolse opvang algemeen
Brengen Voorschoolse Opvang / VSO Veghel
Halen naschoolse opvang / NSO P.W.A. Sportpark
Halen naschoolse opvang NSO Eerde
Halen naschoolse opvang NSO De Vijfmaster
Vervoer
Noodopvang
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Algemene richtlijnen (I)
• We hanteren de thuisblijfregels van het RIVM: Kinderen met de volgende klachten
blijven thuis: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38
graden Celcius of koorts (>38 graden). Kinderen mogen pas weer naar de opvang komen
als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven de 38 graden Celcius en / of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
• Als iemand in het huishouden van het kind getest is op COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten tot dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen
thuisblijven.
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s). Wij geven het ook door aan de GGD als er 3 of meer kinderen in
een groep bovengenoemde klachten hebben.
• Bij twijfel over klachten moeten kinderen naar huis.

Algemene richtlijnen (II)
• Houd rekening met het risico op even moeten wachten / een langere doorloop tijd.
• U kunt desinfecteer middel voor in de hal gebruiken
• Ook stellen we wegwerp handschoentjes beschikbaar voor de klinken / toetsen (liggen
bij de ingang). Tussen 7 en 9 uur en tussen 16.30 en 18.30 uur zetten we de deur op de
hoofdlocatie open en de poort in Eerde.
• De hygiëne richtlijnen (zoals handen wassen en extra schoonmaken) worden in acht
genomen.
• We leren jonge kinderen spelenderwijs omgaan met de maatregelen.
• Ouders wordt verzocht zo min mogelijk gebruik te maken van het personeelstoilet.
• Indien u uw kind alsnog wil afmelden voor kdv of bso, kunt u dit 24 uur van te voren via
de Konnect app doorgeven. Mocht u ze op de dag zelf willen afmelden? Dan kunt u dit
per mail doorgeven (kdv@kroontjeveghel.nl / bso@kroontjeveghel.nl)

Dagopvang / KDV algemeen
• 1 volwassene per gezin
• 1 ouder tegelijk op de groep. De volgende wacht buiten. Tussen ouders en leidsters
wordt 1,5 meter afstand gehouden.
• Overdracht: zo kort mogelijk. Verzoek om bij eerste keer dagopvang een briefje in de tas
te doen met omschrijving van actuele dagritme (zoals voeding, slaapjes) en
bijzonderheden. Daarnaast vragen we u in het vervolg de chat functie van de Konnect
app te gebruiken om kort en bondig praktische zaken door te geven over uw kind(eren)
of over bijzonderheden even te bellen. Het dagboek wordt door de leidsters beknopt
gevuld, want we willen dat ze vooral met de kinderen bezig zijn (zeker nu die weer zullen
moeten wennen vraagt dat volop aandacht). Daarom kan reactietijd ook iets langer op
zich laten wachten.
• Kind niet rechtstreeks in armen van ouder naar PM-er. De leidster kan kind uit de
maxicosi halen of uit wipstoel of van box kleed / speelmat waar u een vrij plekje vindt.
• Er is helaas nu geen maaltijdservice mogelijk. Afmelden is niet nodig. We informeren u
weer als het beschikbaar komt. U mag zelf wel iets te eten mee geven. Anders krijgen ze
bij ons eind van de dag nog een rijstwafel, cracker o.i.d.

Halen en brengen KDV Veghel
• Eenrichtingsverkeer: via hoofdingang, volg de oranje pijlen. Wacht bij
strepen voor de groep als er al een ouder binnen is (max. 2 wachtenden
per groep in de gang). Volg a.u.b. eventuele instructies van personeel op.
Na het brengen vervolgt u de route volgens de pijlen. U loopt over een
afgezet pad rechts buiten om het gebouw heen en komt naast de
sportschool uit. Bij aanvang staan er strepen / pionnen op de grond om
voldoende afstand te houden.
• Kinderen op verschillende groepen? Breng ze in volgorde van de route weg.
• Het kan voor komen dat je even moet wachten. Normaliter is het tussen
7.30 en 8.15 uur het drukste. We kijken hoe dit gaat lopen. We willen
vooralsnog voorkomen dat wij tijden voor u moeten gaan bepalen om dit
te spreiden.

Halen en brengen KDV Eerde
• Wij verzoeken u uw kind(eren) niet tussen 8.20 en 8.40 uur
te brengen (i.v.m. schooldrukte). De poort van het speelterrein
staat open.
• Er hangt een “stoplicht” aan de deur om 1 volwassene tegelijk binnen
te regelen. Als het op groen staat, mag u naar binnen. Dan draait u
het zelf op rood. Zodra u weer buiten komt, graag weer op groen
hangen. Zo weet de volgende ouder dat die naar binnen kan.
(als het heel lang duurt, bel even naar de Uiltjes of niemand vergeten is het bordje om te draaien)

• Buiten is markering te vinden op de grond, met pijlen voor de
route (heen aan de buitenkant, terug langs de zandbak) en om
u aan voldoende afstand te herinneren.

Tijden Spelend leren
Het Spelend leren arrangement heeft normaal gesproken vaste tijden. Dit
willen we ook iets meer spreiden. Zie voor werkwijze de uitleg KDV.
• Veghel:
Brengen tussen 8.00 en 8.30 uur
Halen tussen 11.45 en 12.15 uur
• Eerde:
Brengen tussen 7.45 en 8.15 uur
Halen tussen 12.00 en 12.15 uur
De kinderen spelen dan buiten, dus ze worden door de leidster door de
poort gelaten.

BSO algemeen
• We bieden voor- en naschoolse opvang zoals gebruikelijk, waar u gebruik
van mag maken op de dagen dat uw kind op school is ingedeeld en niet
vaker dan uw contract (m.u.v. noodopvang voor cruciale beroepen).
• Net als op scholen, willen we op de BSO voorlopig geen of in ieder geval zo
min mogelijk ouders binnen laten.
• Kind(eren) worden door 1 volwassene gebracht / gehaald.
• Als er bijzonderheden zijn, kunt u dit via de Konnect app doorgeven aan de
pedagogisch medewerkers (of bijv. vragen om een belafspraak te maken).
• Momenteel kan de maaltijdservice helaas nog niet worden geboden.
Afmelden is niet nodig. U mag zelf wel iets te eten mee geven, anders
krijgen ze bij ons later op de dag bijv. een rijstwafel, cracker of boterham
om te overbruggen tot het diner thuis. (Zodra het wel weer kan,
informeren wij u weer).

Voorschoolse opvang Veghel
• U komt via de hoofdingang binnen. Bij de trap staat een pedagogisch
medewerker, de andere is boven bij de VSO op de Zeepaardjes om
kinderen te verwelkomen en begeleiden.
• Uw kind gaat zelf naar boven. We vragen het afscheid kort te houden,
waarna u de eenrichtingsroute met gepaste afstand aan de
rechterzijde vervolgt. Zie de pijlen in de gang, waarna u buiten om het
gebouw loopt en naast de sportschool uit komt. (Indien u ook
kinderen in de dagopvang heeft, kunt u die daarna brengen en via de
groep naar buiten gaan, zie info KDV).

Ophalen BSO P.W.A. Sportpark
• Bij aanmelding per mail (bso@kroontjeveghel.nl) kunt u per dag
aangeven in welk tijdsblok u uw kind wil komen ophalen (per
kwartier, zie brief 5 mei). Een pedagogisch medewerker loopt elke
keer met deze kinderen met hun spullen naar de tuinpoort bij de
parkeerplaats waar een verzamelplaats is gemaakt voor de kinderen.
U wacht op het pad, uw kind komt naar u toe.
We verzoeken u extra op te letten met parkeren. Mogelijk kunt u
tijdelijk de parkeerplaats vooraan in de straat gebruiken.
• Indien u uw kind toch een ander tijdstip komt ophalen dan vooraf
door gegeven, kunt u dit mailen naar bso@kroontjeveghel.nl.

Ophalen BSO Eerde en brengen VSO
• Er mogen geen ouders de school in (met uitzondering van KDV de Uiltjes gezien
de leeftijd van de kinderen).
• Uw kind mag zelfstandig naar binnen voor de Voorschoolse opvang. U kunt
buiten de poort wachten en hen naar binnen zien gaan. Ze melden zich bij de
Uiltjes.
• Als u er bent om op te halen, belt u naar: 06-34640496. De leidster ziet u vanuit
de hal voor de deur staan. Uw kind komt zelf naar buiten.
• Als er geen ouders voor u staan te wachten, kijk even of er “groen licht”
voor de deur hangt voordat u doorloopt naar de voordeur (zie uitleg KDV Eerde).
• Voor het ophalen van de BSO mag u het speelterrein dus wel betreden. (Dit geldt
niet voor het halen en brengen van school, zoals u heeft gelezen in de brief van
de Petrus en Paulus school). Volg de gemarkeerde route met oranje pijlen op het
pleintje.

Ophalen BSO de Vijfmaster
• Kinderen die uit school naar de BSO gaan, blijven in het gebouw.
Alleen op vrijdag worden ze door een leerkracht naar de wachtplek
gebracht onder de overkapping bij het wijkgebouw. Daar komt de
leidster ze ophalen.
• Er mogen geen ouders de school in. Als u er bent, belt u naar:
06-28662525. De leidster ziet u vanuit de hal voor de deur staan.
Uw kind komt zelf naar buiten.
• Neem buiten uw verantwoordelijkheid om voldoende afstand tot
elkaar te houden. Het schoolplein is groot genoeg.

Vervoer

• Het vervoer gebeurt op de gebruikelijke manier.
• In overleg met de scholen, spreken we de plek en wijze van
overdracht af omdat onze pedagogisch medewerkers nu in de meeste
gevallen buiten verzamelen.

Noodopvang
• Indien we met deze openstelling extra ruimte hebben voor
noodopvang, zullen we daarvoor volgens richtlijnen voorrang bepalen
als de vraag te groot wordt. Als daarmee de beroepskracht-kind-ratio
overschreden dreigt te worden, dan is de gemeente verantwoordelijk
om binnen Veghel te helpen een alternatief te vinden.
• Kinderen met een overeenkomst hebben in ieder geval voorrang op
noodopvang.
• Neem contact op als u buiten reguliere schooltijden en opvangdagen
echt nog aanvullend noodopvang nodig heeft, dan kijken we waar
plek is: kdv@kroontjeveghel.nl of bso@kroontjeveghel.nl.

Compensatieregeling
• De landelijke compensatieregeling wordt verlengd tot scholen weer
volledig open gaan. Het deel tot het fiscale tarief wordt door de SVB
komende zomer op uw rekening gestort.
• Het boven fiscale deel wordt tot 11 mei door ‘t Kroontje zelf vergoed.
Hierover volgt later meer informatie.

