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Mei 2020 
 
Op 21 april kwam het goede nieuws: op 11 mei 

gaat de kinderopvang weer van start! Veel 

pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders 

hebben uitgekeken naar deze nieuwe start. Dat 

maakt het een bijzonder moment. Tegelijkertijd zal 

de nieuwe werkelijkheid wel even wennen zijn voor 

kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. 

Bovendien zijn er vast ook kinderen die hun 

vertrouwde thuisomgeving gaan missen.  

Hieronder volgt wat informatie over de nieuwe 

gang van zaken die vanaf 11 mei ingaat.  

 

Mag uw kind naar de opvang komen? 
 
De richtlijnen van het RIVM blijven van kracht: 
 
Uw kind(eren) kunnen NIET naar de opvang en 
moeten worden opgehaald: 
 
-Wanneer er sprake is van de volgende klachten: 
hoesten, neusverkoudheid, luchtwegklachten, keelpijn, 
verhoging en/of koorts. Als uw kind 24 uur klachtenvrij 
is, mag hij of zij weer naar de opvang komen. 
 
-Als er sprake is van een thuisisolatie van één of 
meerdere huisgenoten omdat één of meerdere 
huisgenoten koorts heeft, benauwdheidsproblemen 
heeft of positief getest is. 
 
Houd bij halen en brengen altijd 1,5 meter afstand. 
Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden 
gebracht door één volwassene, dus zonder extra 
volwassenen of kinderen die daar geen opvang 
gebruiken. Overdracht van belangrijke info vindt   
plaats via een briefje, de telefoon of de mail. 
Ouder/verzorger die naar de opvang komt, dient buiten 
de kinderopvang te wachten met minimaal 1,5 meter 
afstand tussen de ander ouder/verzorger. 
 
De overdracht van kinderen vindt plaats bij de deur 
van ons lokaal, aan de kant van de weg, via het 
tuintje, conform de afstandsregel.  
Dus niet via het schoolplein! 
 
Volg verder altijd de instructies van de SKDH 
medewerker. 
 
De verjaardagen van de kinderen kunnen wij wel 
vieren maar daarbij mogen, helaas geen ouders 
aanwezig zijn. We kunnen wel foto’s van de jarige 
maken en die naar U mailen.   

Hygiëne maatregelen: 

Overdracht van virus vindt volgens het RIVM alleen 

plaats via druppelinfectie: transmissie via grote druppels 

uit hoesten en niezen binnen een afstand van 1,5 

meter. Er kan overdracht van virussen plaatsvinden via 

urine of ontlasting. Om het risico van overdracht te 

verlagen wordt met handschoenen verschoond. Bij 

staand verschonen of toilet gang ook handschoenen 

dragen.  

1. Handen wassen  

Regelmatig handen wassen met zeep, 20 seconden, 

daarna pas afspoelen met water en afdrogen met 

papieren handdoekjes.  

In deze video wordt het voorgedaan: 

https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E  

Let op: Teveel handen wassen is ook niet goed. 

Hierdoor kan de huid uitdrogen wat weer slecht is voor 

de natuurlijke weerstand.  

2. Reinigen oppervlakten etc.  

Er zijn geen extra richtlijnen volgens het RIVM 

betreffende het schoonmaken van oppervlakten etc. in 

verband met het Coronavirus. Wij maken meerdere 

keren per dag schoon met normaal 

schoonmaakproduct. Dit betreft het afnemen van 

deurkrukken, tafelbladen, het aanrecht en toiletbrillen. 

3. Eetmomenten:  

Normaal helpen de kinderen bij de bereiding van het 

brood en fruit, nu verzorgt de pedagogisch medewerker 

de verstrekking van brood, fruit en crackers. Alle 

kinderen krijgen een eigen bakje of bord waarvan het 

fruit en/of brood wordt gegeten.   

Noodopvang: 

Mocht u een cruciaal beroep hebben en Noodopvang 

nodig hebben op de dagen dat uw kind(eren) niet naar 

school gaan dan kunt u dit aanvragen bij de 

pedagogisch medewerkers op de groep. Hier vult u het 

Covid-19 formulier in. Tevens dient een 

werkgeversverklaring in te leveren.  

 

 

 



 

 

Wijzigingen adressen doorgeven:  

Beste ouders, tijdens ons rondje “verrassing rond 

brengen” kwamen we er achter dat een aantal 

adreswijzigingen niet waren doorgegeven aan planning 

en plaatsing. Inmiddels hebben wij dit gedaan… 

Het leek wel een speurtocht met de fiets en Google 

Maps op de telefoon om iedereen te vinden. Wat was 

het leuk om de kinderen weer even te zien, en de 

reacties waren zo leuk! Er lagen wat kinderen te slapen, 

maar de reacties, de een stond te springen van 

blijdschap, de ander was zo verrast dat hij de deur dicht 

wilde doen, maar het merendeel werd verlegen om ons 

zo ineens te zien. Wij vonden het geweldig, al die 

reacties! Gelukkig gaan we elkaar volgende week   

weer zien om te spelen en leren!   

 

Moederdag:  

Lieve mama’s, we zijn jullie niet vergeten maar gezien 

de omstandigheden kiezen wij ervoor om jullie 

cadeautje tegelijk met het Vaderdagcadeautje te maken 

en mee te geven. Het duurt nog even maar dan hebben 

de kinderen het ook zelf gemaakt op locatie.  

Kiekeboek:  

Wij willen U vragen om de Kiekeboekboeken, die U de 

afgelopen periode hebt geleend, in te leveren. Voor de 

komende periode kunnen wij samen met de kinderen 

een nieuw boekje voor thuis uitkiezen.  

Stagiaires en voorleesvrijwilligers:  
 
Voorlopig zullen onze voorleesvrijwilligers Nel en Lenie 
en de stagiaires Dylaila en Shirley nog niet aanwezig 
zijn. We vinden dit jammer maar helaas de situatie is 
niet anders….. 
 

 

Bereikbaarheid PSL Olleke Bolleke 

Ons telefoonnummer is 0223 – 669 985, dit is een 

centraal nummer voor BSO de Zeester, KDV Olleke 

Bolleke en PSL Olleke Bolleke. Het kan zijn dat 

wanneer U belt,  U een van onze collega’s aan de 

telefoon krijgt. Zij geven altijd berichten aan ons 

door. We zijn ook te bereiken via de mail:            

Ollekebolleke@skdh.nl 

 

Vakanties en vrije dagen 2020 

Hemelvaartsdag 21 mei en 
Tweede Pinksterdag 1 juni 

zijn wij gesloten. 
 

22 mei zijn wij geopend! 

(De sluitingsdagen van de PSL kunnen in 2020 

afwijken van de sluitingsdagen van school!                

Wij zullen dit in onze nieuwsbrieven vermelden).  

 

Jarigen en kinderen die naar de 

basisschool zullen gaan…. 

 
Nikkie is 3 mei 3 jaar geworden, Jason wordt 25 mei 3 
jaar en Jenna wordt 9 mei 4 jaar en gaat naar de 
basisschool.  
 
In juni worden Djuna 3 jaar, Sem en Zoilayviënno 
4 jaar en gaan naar de basisschool.  
 
Tot ziens, heel veel plezier op de basisschool maar we 
komen elkaar vast nog op het schoolplein tegen.  
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
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