Brengen en halen van kinderen
Maximaal 1 volwassenen (ook geen broertjes of zusjes) brengt of haalt de peuter.
Wij verzoeken u om erop te letten dat altijd de 1,5 m regel in acht wordt genomen.
Let op! In verband met de maatregelen is het niet meer toegestaan om via het wijkcentrum
uw kind te komen brengen of halen.
Brengen:
1. De kinderen moeten gebracht worden via het schoolplein aan de achterkant van het
wijkcentrum. Wij verzoeken u om, bij het brengen, het hek te gebruiken die via de
parkeerplaats/ grasveld te bereiken is.
2. Er kunnen maximaal 4 ouders op het plein staan, let u op de linten aan het hek. Net
als bij de kassa’s schuift u een plekje op als er een ouder weg is. Andere ouders
blijven buiten het hek staan op gepaste afstand.
3. Er staat een leidster bij de deur die uw kind opvangt. U neemt dus buiten afscheid
van uw kind. De leidster zal binnen de jas uit doen en de handen van uw kind
(helpen) wassen waarna uw kind kan gaan spelen. Wilt u buiten wachten totdat de
leidster uw kind roept, om naar binnen te komen. We verzoeken u om daarna via het
hek bij de schuur het plein weer te verlaten. Dit draagt bij aan de 1,5 meter afstand.
Ophalen:
Wij zorgen dat de kinderen hun jas aan en hun tas om hebben.
Graag willen wij dat er overal namen op staan, bij de tassen graag aan de buitenkant!!
1. Er kunnen maximaal 4 ouders op het plein staan wachten, let u op de linten aan het
hek. Net als bij de kassa’s schuift u een plekje door als er een ouder weg is. Andere
ouders blijven buiten het hek staan op gepaste afstand.
2. Wanneer het dagdeel klaar is zal een leidster ervoor zorgen dat de kinderen, in
volgorde van de ouders, 1 voor 1 naar buiten komen. Om dit zo soepel mogelijk te
laten verlopen vragen wij u om, wanneer uw kind bij u is, meteen het schoolplein, via
het hek bij de schuur, te verlaten.
Let op dat u altijd 1,5 meter afstand houdt van andere ouders en leidsters.
Contact met leidsters:
De haal en brengmomenten zijn helaas kort. Wanneer u informatie over uw kind met ons
wilt delen dit kan via:
• De mail en dan graag naar dit mailadres: info@psz-kleinduimpje.com of
• Telefonisch op dit nr. 0625341006.
• U kunt ook naar dit nummer appen.
• Of u geeft een briefje mee.
Heeft u behoefte aan een gesprek, geeft dit aan ons door en uw mentor zal een afspraak
met u maken.

Om te voorkomen dat er te veel ouders tegelijk komen verzoeken wij u om de kinderen die
broers en zussen op de basisschool hebben, hun peuter om 8.30 te brengen. Ouders die
geen schoolgaande kinderen hebben, verzoeken wij om 8.45 te komen.
Heeft u vragen hierover dan kunt u ons altijd mailen.
Tip: het zal best vreemd zijn voor u en uw peuter om op deze manier naar school te
komen. Wilt u uw peuter hierop voorbereiden en duidelijk vertellen hoe het gaat en
waarom dit zo gaat.

