Algemene informatie i.v.m. Covid 19
Voor u als ouder:
•
•
•

Wilt u de naam van uw peuter in de jas en aan de buitenkant van hun rugtas zetten.
Wij verzoeken u een bakje mee te geven voor uw peuter met schoongemaakt fruit,
het bakje duidelijk voorzien van naam.
Wilt u absoluut geen speelgoed meegeven aan uw kind.

Handenwassen:
De eerste week zullen we extra aandacht besteden aan het handen wassen, dit doen we met
een liedje: ( Melodie Vader Jacob)
Handen wassen, (2x)
Rira roets, (2x)
Schoon zijn nu mijn handen ,(2x)
Kijk maar goed. (2x)
De kinderen wassen hun handen tijdens de duur van het liedje (20 seconden), daarbij
proberen wij ze dit te laten doen volgens de RIVM richtlijnen.
P.s. Hoesten en niezen leren we de peuters altijd al te laten doen in hun mouw en daar
hebben we het volgende liedje bij:
Hatsjoe,
Snotter de snotter, hatsjoe, hatsjoe
Ben je verkouden, hatsjoe, hatsjoe,
Maar proest niet in het rond,
Maar arm voor je mond,
Houd je zakdoek klaar
En snuiten maar

Aanwezigheid ouders:
Zolang deze regels gelden is het niet mogelijk voor u, om een heel dagdeel aanwezig te zijn
op de peuterspeelzaal.
Dit betekent dat, helaas, maar 1 ouder, tijdens het vieren van de verjaardag (meestal het
laatste half uur) aanwezig mag zijn. Natuurlijk op gepaste afstand van de leidsters.
Het wijkcentrum is voor onze ouders niet toegankelijk, dus wilt u GEEN gebruik maken van
de voordeur.

Wat doen wij, als peuterspeelzaal, aan de hygiëne:
•
•
•
•

Leidsters wassen bij binnenkomst hun handen.
Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst.
We maken alleen nog gebruik van papieren handdoeken. (Net zoals we altijd al
snuiten in papierenzakdoekjes.)
Voor het fruit eten gaan we handen wassen.

•
•
•
•
•
•

Na het toilet gebruik en verschonen worden handen gewassen.
Na het buiten spelen gaan we handen wassen.
En indien nodig worden de handen extra gewassen.
In verband met de hygiëne hebben we minder speelgoed op school en wordt deze
vaker schoongemaakt.
Bij direct mond contact wordt het gelijk verwijderd.
De hotspots worden meerdere keren per dag schoongemaakt (deurklinken, kranen,
toilet)

