Protocol Covid 19 Locatie specifieke uitwerking
Indien een peuter bij binnenkomst of tijdens het dagdeel de door het RIVM genoemde
verschijnselen vertoont moet de peuter direct mee naar huis/ opgehaald worden.
Wij volgen hierbij de geldende beslisboom.

Mondkapjes plicht:
Alle volwassenen hebben in het schoolgebouw in alle openbare ruimtes een mondkapjes
plicht.
Als er iemand binnen komt die niet in het gebouw werkt moet hij/zij zich registreren en ook
een mondkapje op.
Wij dragen de mondkapjes ook in de aula. In het lokaal, de gymzaal en aan de tafel in aula
tijdens de extra groep zetten wij de mondkapjes af.

1,5 meter afstand tussen volwassenen:
Per dagdeel staan er maximaal 2 pm’ers op de groep.
De pm’ers houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Bij wisseling van pm’ers van ochtend naar middag groep, gaat eerst de pm’er van de ochtend
groep de klas uit voordat de pm’er van de middaggroep binnen komt zodat er nooit meer
dan 2 pm’ers in de klas staan.
Er is altijd minimaal 1,5 meter afstand tussen de pm’ers en de leraren van de Nicolaasschool
(de school waar peuterspeelzaal ’t Opstapje in gevestigd is).
Bij het naar buiten gaan of het verplaatsen van de aula naar de klas loopt er 1 pm’er voor
aan het wandelkoord met peuters en 1 pm’er achteraan het wandelkoord met peuters.

Brengen en ophalen van de peuters/ contact momenten met ouders:

Ouders mogen het schoolgebouw niet in!
De peuters worden gebracht aan de achterkant van het gebouw bij de aula deur (blauwe
deur) van de Nicolaasschool. Dit is gecommuniceerd met de ouders.
De aula en speelzaal zijn ingericht met speelgoed voor de peuters. De peuters spelen hier
van 08.15 uur tot 08.45 uur. Hierna lopen zij aan het wandelkoord naar de klas waar het
normale dagprogramma wordt gedraaid.
De ouder brengt de peuter naar de aula deur waar de pm’er de peuter opvangt met
inachtneming van de 1,5 meter tot de ouder. De pm’er doet de peuter zijn jas uit legt zijn tas
in de mand en maakt de handjes van de peuter schoon met handgel. We zwaaien nog even
samen naar de ouder en de peuter gaat lekker spelen.
Indien de ouders nog iets willen zeggen of vragen en dit niet met 1,5 meter afstand bij de
deur kan, dan kunnen de ouders Leonie appen, bellen of mailen (0613192998)
Bij het ophalen en wegbrengen houden de ouders minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en
tot andere peuters.
Ouders komen bij het ophalen niet op het plein, de tassen mand staat bij het hek, en de
pm’er brengt de peuter tot het hek (houdt hierbij minimaal 1,5 meter afstand tot de ouder).
De peuters van 2 – 2,5 jaar worden om 11.45 uur tijdens het buitenspelen bij het hek
opgehaald. De pm’er loopt met de peuter naar het hek en draagt de peuter over aan de
ouder met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot de ouder. De peuter loopt de laatste
1,5 meter zelf.
OM 11.55 uur gaan we weer naar binnen met de oudere peuters, en lezen nog een boek
voor.
De peuters die de hele dag blijven worden overgenomen door de pm’er van de
middaggroep.
De andere peuters worden om 12.15 uur opgehaald, de pm’er loopt met de peuters naar de
deur. De andere pm’er is buiten en haalt de kinderen bij de deur (pm’ers houden hierbij 1,5
meter afstand van elkaar) op de pm’er loopt met de peuter naar het hek en draagt de peuter
over aan de ouder met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot de ouder. De peuter loopt
de laatste 1,5 meter zelf.
De peuters van de middaggroep worden ook bij het hek opgehaald.

Extra handhygiëne momenten peuters:
Wij gebruiken alleen papieren zakdoeken en papierhanddoeken.
Snoetenpoetsers , papieren zakdoeken en papieren handdoeken worden na gebruik direct
weggegooid.

Wij maken de handjes van de peuters schoon met handgel:
- bij binnenkomst.
- voor het eten.

- voor het naar huis gaan.
De peuters wassen hun handen onder de kraan met water (tenminste 20 sec) en zeep en
drogen hun handen af met een papierenhanddoek:
- Na het toilet gebruik
- Na het buitenspelen
- Als er zichtbaar vuil op de handjes zit.
Wij maken de handjes en het gezicht van de peuters schoon met een snoetenpoetser (we
gebruiken voor iedere peuter een schone snoetenpoetser) of een wegwerp washand:
- na het eten

Extra handhygiëne momenten pm’ers:
Pm’ers wassen hun handen met water en zeepvonder de kraan (tenminste 20 sec) en drogen
hun handen af met een papierenhanddoek:
- bij binnenkomst
- na het toilet gebruik
- na het helpen van een peuter op het toilet
- na het verschonen van een peuter
- na het afvegen van een neus of tranen
- na het buitenspelen
- voor het bereiden van het fruit
- voor het eten
Pm’ers maken hun handen schoon met handgel:
- na het opruimen
- voor het naar huis gaan
- na het schoonmaken van de handjes van de peuters
- na kleine contact momenten met de peuters.

Tussendoortje en lunch met de peuters:
Iedere peuter neemt 1 stuk fruit ongeschild mee naar school. De pm’er maakt het fruit
schoon.
Iedere peuter krijgt zijn/haar eigen bakje en beker. De pm’ers letten er extra op dat de
peuters alleen hun eigen bakje en beker gebruiken.
Tijdens de lunch krijgt iedere peuter zijn/haar eigen bord, mes, vork en beker.
De pm’er geeft iedere peuter een boterham en doet daar beleg op (wat ze zelf mogen
uitsmeren), de pm’er snijdt het brood voor iedere peuter en de peuters eten dat met hun
vork op.
De pm’ers letten er extra op dat de peuters alleen hun eigen bord, bestek en beker
gebruiken.
Na het tussendoortje en de lunch, wordt alles in heet sop met afwasmiddel afgewassen en
met een schone theedoek afgedroogd.

Theedoeken en vaatdoekjes gaan na ieder gebruik in de was.
We gebruiken alleen papieren handdoeken.

Schoonmaken van hotspots:
De hotspots (worden meerdere malen per dag schoon gemaakt met dettol oplossing of met
wegwerp hygiëne doekjes. Binnen het gebouw van de Nicolaasschool doet de
concierge/ib’er dit.
De hotspots:
Deurklinken, lichtknopjes, prullenbak, hekje in de klas, knijper van de waslijn met
pictogrammen, kranen, drukknop toiletjes worden regelmatig schoongemaakt met een
dettol oplossing of hygiëne doekjes.
De bank en het kleine bankje maken wij dagelijks schoon met een dettol oplossing.
Het wandelkoord wordt na gebruik schoongemaakt met een dettol oplossing.
De tafels en stoelen worden 2x per dag schoon gemaakt met een dettol oplossing.

Schoonmaken peutertoiletten en aankleedtafel/kussen:
De peuter toiletten worden na ieder gebruik schoongemaakt met wegwerp hygiëne doekjes
De aankleedtafel/kussen wordt na ieder gebruikt schoon gemaakt met dettol oplossing.
Na ontlasting op het peuter toilet maken we de binnenkant van de toiletpot schoon met wc
eend.

Extra aandachtspunten reguliere schoonmaak, reinigen speelgoed en textiel:
- Ieder stuk speelgoed dat in een mond gaat wordt direct gereinigd met dettol oplossing.
- al het speelgoed wat regelmatig gebruikt wordt reinigen we dagelijks met dettol oplossing.
- verkleedkleren/poppenkleren worden wekelijks gewassen op 60 graden.
-Het schoonmaakbedrijf heeft opdracht gekregen om iedere dag grondig schoon te maken.
-Tussendoor maken wij zelf schoon.

Ventilatiebeleid/ luchten van de ruimte:
Het lokaal wordt de hele dag gelucht van binnenkomst tot weg gaan staat het raam open.
’s Nachts staan de ventilatieschuifjes open.

Contact tussen kinderen van verschillende groepen:
De middaggroep peuters spelen buiten met de kinderen van de onderbouw.

Afspraken m.b.t. buitenspelen/ contact met derden:
De middaggroep peuters spelen buiten met de kinderen van de onderbouw.
De peuters die worden opgehaald worden bij het hek opgehaald.
Er is geen contact met derden.

Zie verder de normale regels die staan beschreven in:
Huisregels peuterspeelzaal ’t Opstapje

Schoonmaak protocol peuterspeelzaal ’t Opstapje
Beleidsplan veiligheid en gezondheid

