
 

Maatregelen noodopvang KDV 
 

Nu de noodopvang vorm heeft gekregen en onze medewerkers er een beetje aan gewend zijn dat alles 

tijdelijk anders is dan normaal, hebben we een aantal afspraken gemaakt rondom de overdracht, om 

het voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te maken en verspreiding zoveel mogelijk tegen te 

gaan.   

Wij willen jullie vragen om de volgende punten in acht te nemen, in afstemming met de medewerkers:  

Voor de grotere kinderen die al kunnen lopen:  

• Wil je bij binnenkomst door de eerste hal komen en na de tweede deur wachten?  

• De pedagogisch medewerker komt naar de hal om jullie te begroeten  

• Je draagt over wat er actueel is rondom je kind en neemt afscheid 

• Je kind wordt uitgenodigd door de pedagogisch medewerker om naar haar toe te komen lopen 

• De medewerker zal de jas en schoenen uittrekken en je kind een warm welkom op de groep 

geven  

• Wanneer je komt halen, graag weer in het halletje wachten  

• De pedagogisch medewerker zal je kind zijn/haar jas en schoenen aantrekken  

• Er wordt een compacte overdracht gedaan (de app wordt goed bijgehouden op de dag) op 

gepaste afstand  

• Je kind komt zelf naar je toe lopen om lekker naar huis te gaan  

Voor de kleintjes:  

• Wil je bij binnenkomst doorlopen naar de groep?  

• Daar kun je op gepaste afstand (ca. 1,5m) een overdracht doen met de pedagogisch 

medewerker  

• Dan mag je je kind ergens neerleggen of –zetten waar het kan gaan spelen (de box, een stoel, 

op een speelkleed of op de grond) of waar de pedagogisch medewerker hem of haar kan 

oppakken indien gewenst  

• Aan het einde van de dag zal de pedagogisch medewerker weer een compacte overdracht doen 

op gepaste afstand (de app wordt goed bijgehouden, zodat je al een beeld hebt van hoe de dag 

is geweest)  

• Het is fijn als je zelf met de pedagogisch medewerker afspreekt wie je kind aankleedt aan het 

einde van de dag (jas en evt schoenen/sloffen), of je zelf even op de hal blijft wachten of het 

lokaal binnenkomt en waar je je kind oppakt om mee te nemen.   

Uiteraard zijn wij ons zeer bewust van de afstandelijkheid die je wellicht voelt als je dit leest en het 

anders gewend bent. Dit geldt voor de pedagogisch medewerkers hetzelfde. Het zal even wennen en 

afstemmen zijn, tot we een manier vinden die voor iedereen prettig is en veilig voelt. De goede zorg 

voor al ‘onze’ kinderen staat voorop, en daarbij doen we er alles aan om verspreiding van het virus 

tegen te gaan. Wij hopen van harte dat je hieraan meewerkt.  

 

Montris kinderopvang  

 


