
Afspraken Brengen & Halen Kinderopvang de 5 Juni 2021  

 
 
 
 
Afspraken Brengen  
 

• Brengen tussen 07.30 en 09.00 uur (later kan alleen in overleg)  
• Overdracht van het kind wordt al, vóór dat hij of zij gebracht wordt, via WhatsApp 

doorgegeven aan de medewerkers van de opvang.  
• Kind wordt gebracht door 1 persoon. Zowel kind als ouder zijn klachtenvrij.  
• Er mogen maximaal 2 ouders tegelijkertijd in de hal aanwezig zijn, op 1,5 meter 

afstand. Anders even buiten wachten.  
• Indien er meerdere ouders met kinderen tegelijk bij de voordeur staan, dan s.v.p. ook 

buiten 1,5 meter afstand houden.  
• Handen desinfecteren voor het betreden van de groepsruimte.  
• In de groepsruimte mogen ook maximaal 2 ouders tegelijk aanwezig zijn, uiteraard 

weer op minimaal 1,5 meter afstand. 
• Tas van kind, voorzien van naam, neerzetten op de daarvoor bestemde tafel. Alle 

spullen van het kind moeten in deze tas zitten (eten, drinken, knuffel, kleding, etc.).  
• Ouder volgt de looproute die gemarkeerd staat op de vloer. 
• Medewerker ontvangt kind en samen zwaaien ze de ouder uit.  
• Ouder verlaat opvang via tuindeur.  

 
 
Afspraken Halen  
  

• Halen tussen 17.00 en 18.30 uur (eerder kan alleen in overleg).  
• Ouder geeft via groepsapp uiterlijk een kwartier van te voren door hoe laat hij/zij kind  

op komt halen.  
• Kind wordt opgehaald door 1 ouder. Deze ouder is klachtenvrij. 
• Ouder betreedt de hal, pakt jas en schoenen en desinfecteert zijn/haar handen.  
• Er mogen maximaal 2 ouders tegelijkertijd in de hal aanwezig zijn, op 1,5 meter 

afstand. Anders even buiten wachten.  
• In de groepsruimte mogen ook maximaal 2 ouders tegelijk aanwezig zijn, uiteraard 

weer op minimaal 1,5 meter afstand. 
• Kind wordt overgedragen door medewerker aan ouder.  
• Ouder volgt de looproute die gemarkeerd staat op de vloer. 
• Ouder neemt kind mee naar de tuindeur waar het tasje van het kind al klaar staat en 

verlaten samen via de tuin de opvang.  
• Overdracht en foto’s (m.b.t. activiteiten en evt. bijzonderheden) gaan via de 

Kinderopvang de 5 app.  
 

 


