
 
Protocol ouders: thuisblijf regels i.v.m. Covid-19 

Kinderen mogen wel komen bij: 
 

•  Neusverkoudheid (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

•  Af en toe hoesten 

•  Astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 

Kinderen mogen niet komen: 
 

• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis. 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 Celcius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis 

• Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mogen de kinderen weer naar de 

opvang 

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, 

moeten kinderen in quarantaine en dan wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij 

is en als ze zelf dan geen klachten hebben mogen ze weer naar school komen. 

• Kinderen kunnen nu getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel 

thuisblijven tot ze de uitslag hebben. Neem hiervoor contact op met de GGD (0800-

1202)  

• Het advies van de RIVM is om uw kind altijd te laten testen bij zwaardere klachten. 

 
Krijgt uw kind Covid gerelateerde klachten op school dan wordt u gebeld om uw kind op te 
komen halen. 
 

Wij vragen u extra alert te zijn op Covid-19 gerelateerde klachten bij uw peuter, 
maar ook in uw gezin en bij twijfel uw kind thuis te houden. 
Zodra er 1 peuter/leidster Corona blijkt te hebben en op de peuterspeelzaal is 
geweest moeten wij de hele peuterspeelzaal sluiten. 
 

Noot: 
o De leidsters hanteren ook de gezondheidscheck voor aanvang  

o Leidsters met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 blijven thuis  

Zijn zij 24 uur klachtenvrij of negatief getest dan kunnen zij weer aan het werk 

o Leidsters met symptomen van Covid-19 laten zich direct testen 

o Een leidster die tijdens het dagdeel klachten ontwikkelt gaat naar huis. 

Bij twijfel: altijd eerst de peuterspeelzaal bellen om te vragen of uw kind mag komen. 
 
Mocht uw kind klachten op school krijgen dan wordt u gebeld en moet uw peuter 
opgehaald worden.  

  



Protocol ouders: Algemene informatie voor ouders i.v.m. Covid 19 

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 er, 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 en met 
mondkapje op. 
 
Wat doen wij, als peuterspeelzaal, aan de hygiëne: 
 

• Leidsters wassen bij binnenkomst hun handen. 

• Kinderen wassen hun handen minimaal 20 seconden bij binnenkomst. 

• We maken alleen nog gebruik van papieren handdoeken. (Net zoals we altijd al 

snuiten in papierenzakdoekjes.) 

• Voor het drinken en fruit eten maken we de handen schoon met toetendoekjes. 

• 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 extra schoongemaakt (deurklinken, kranen, toilet). 

 

  



Handenwassen: 

We hebben een leuk liedje wat we zingen als we handen wassen, waardoor we de kinderen 
aanmoedigen om minimaal 20 sec. hun handen te wassen, daarbij proberen wij ze dit te 
laten doen volgens de RIVM richtlijnen. 
 
Dit doen we met het volgende liedje:  
(Melodie Vader Jacob) 
 

Handen wassen, (2x) 
Rira roets, (2x) 
Schoon zijn nu mijn handen ,(2x) 
Kijk maar goed. (2x) 

 
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. 

 

 

  



Protocol: Brengen en halen van kinderen i.v.m. Covid 19 

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, dit geldt 
voor zowel buiten het gebouw, als binnen in het Wijkcentrum. 
 

Let op! U bent verplicht om iedere keer als u uw kind brengt of haalt, de 
gezondheidscheck (zie hierna) te doen en deze te hanteren. 
Dus niet komen als u op 1 van de vragen ja moet zeggen! 

 
Let op! In het wijkcentrum is het dragen van een mondkapje altijd verplicht. 
Mocht u als ouder toch in de klas komen (bijv. bij een verjaardag) bent u 
verplicht om een mondkapje te dragen. 

 
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. 
 
‘s Morgens mag u niet voor half 9 het wijkcentrum in. U breng uw kind tot onze deuropening 
naar de peuterspeelzaal. Wij staan op 1,5 meter afstand en nemen uw peuter over en gaan 
dan, net als voorheen, eerst handen wassen met uw peuter. 
 
Om 12.00 uur komt 1 van de leidsters naar de voordeur van de Inval en pas dan mag u het 
wijkcentrum in (echt niet eerder!). Wij zorgen ervoor dat uw peuter de jas al aanheeft en 
zijn/haar rugtas meeneemt.  U haalt u peuter bij ons op en verlaat direct weer het 
wijkcentrum. 
  



‘s Middags geldt hetzelfde ritueel als ’s morgens.  
 
U mag dan niet voor 13.00 uur het wijkcentrum in. 
Om 15.45 uur komt 1 van de leidsters naar de voordeur van de Inval en pas dan mag u het 
wijkcentrum in (echt niet eerder!). 
 
Natuurlijk zijn ook de volgende afspraken i.v.m. Corona/hygiëne van kracht: 
 

• Uiteraard moeten we ons ook in de Inval houden aan de 1,5 meter afstand. Let 
daarbij ook goed op bij het naar binnenkomen en verlaten van de Inval! 

• Wilt u a.u.b. niet in het wijkcentrum blijven kletsen!! 

• De kinderen kunnen/mogen niet in de speelhoek van de Inval gaan spelen en niet 
doorlopen naar de vissen om daar te gaan kijken, wilt u daarop letten?  

• Misschien ten overvloede, maar fietsjes/buggy’s etc. mogen niet in het wijkcentrum 
achtergelaten worden. 

 
We hopen dat u begrip heeft voor deze regelingen en zich er strikt aan wilt houden, zodat 
onze goede samenwerking met het wijkcentrum daardoor niet in gevaar komt. 
 
Wat niet veranderd is, is dat u helaas nog steeds niet in de klas mag komen. 
 
Heeft u nog vragen of wilt u een gesprek met ons, geef dit aan ons door, dan maken wij daar 
tijd voor. 
 
We zijn bereikbaar via de telefoon, Whatsapp  (0625341006) of via de email. (info@psz-
kleinduimpje.com). 



Check:
Stel uw klant de volgende vragen:

Verhoging of
koorts

BenauwdheidHoesten Verkoudheids-
klachten

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Heb je op dit moment een huisgenoot
met milde klachten en koorts en/of 
benauwdheid?

Heb je het nieuwe coronavirus gehad 
en is dit de afgelopen 7 dagen
vastgesteld (met een test)?

Ben je in quarantaine omdat je:
- een huisgenoot of nauw contact bent 
van iemand  bij wie het nieuwe coronavirus
is vastgesteld?
- bent (terug)gekomen uit een 
COVID-19-risicogebied?*
- bent gewaarschuwd door de
Coronamelder-app?

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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