
Schiedam, 6 mei 2020 

 

Beste ouders, 

11 mei is het zover. Onze deuren gaan weer open. Om de opvang zo veilig mogelijk plaats te 
laten vinden, informeren wij u in deze brief over hoe wij dat aan gaan pakken.  

Ons uitgangspunt is: 

WIJ SLUITEN DE KINDEREN IN ONZE ARMEN. WE HOUDEN AFSTAND 
TOT ELKAAR.  SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE! 

Daarom nemen we de volgende maatregelen: 
• Ouders komen niet binnen 
• Kinderen worden niet uit de armen van ouders genomen 
• Ouders nemen kinderen niet uit de armen van leidsters 
• Kinderwagens en buggy’s kunnen niet bij ons binnen staan 
• Kinderen worden door maximaal 1 persoon gebracht en opgehaald 
• Personeel houdt anderhalve meter afstand tot elkaar 
• Zolang de personeelsbezetting het toelaat, voegen wij geen groepen samen 
• Zolang de personeelsbezetting het toelaat, werkt personeel alleen op de eigen groep 
• Personeel zoekt elkaar tijdens het werken in de lokalen niet op. Buiten, tijdens 

pauzes en tijdens het buitenspelen, is contact op anderhalve meter afstand van 
elkaar toegestaan. 

• Stagiairs blijven nog even tijdje thuis.  
 
BRENGEN EN HALEN VAN KINDEREN 
Breng- en haaltijden 

• ’s ochtends tussen 7.00 uur en 9.00 uur 
• ’s middags tussen 16.00 uur en 18.00 uur 

 

Er komen vier toegangen: 

De dreumesgroepen (kleine koters en bikkels): hoofdingang nummer 222. 
De peutergroepen en de bso (kanjers, spetters, sweet-, whiz- en superkidz): nooduitgang 
Parkweg 224-226 
De babygroepen (benjamins en bengels) via de tuin. Benjamins hebben een eigen 
buitendeur. Bengels via de tuindeur naar de gang.  

 
Als u uw kind komt brengen of halen, kom dan alleen en niet samen! 
 
Uw kinderwagen of buggy kan niet bij ons binnen staan. Houdt u daar rekening mee! 
 



 
Binnenkomen: 
Tussen 7.00 uur en 9.00 uur staat bij elke ingang een leidster. U geeft uw kind bij de leidster 
af. Zij brengt het kind naar de groep. De volgende ouder moet dus even wachten tot de 
leidster weer terug is. We verwachten dat het niet veel tijd in beslag zal nemen. 
 
Baby- en dreumesgroepen: In de deuropening staat een bedje waarbij ook de leidster van 
uw kind staat. Wilt u uw kind in het bedje zetten of leggen? De leidster zal onmiddellijk 
nadat u uw kind in het bedje gezet heeft, het oppakken en in de armen nemen. 
 
Ophalen: 
U kunt uw kind tussen 16.00 uur en 18.00 uur ophalen. Wilt u 5 minuten van tevoren bellen 
dat u komt en niet naar binnen gaan? De leidster zorgt ervoor dat uw kind bij u gebracht 
wordt bij dezelfde ingang als waar u uw kind ’s ochtends gebracht heeft.  
 
Overdracht: 
De overdracht vindt digitaal plaats via de kov-net app. Deze is gratis te downloaden uit de 
appstore. Inloggen met het mailadres dat bij ons bekend is en met het wachtwoord dat u 
eerder al aangemaakt heeft. U kunt ook een nieuw wachtwoord aanvragen.  
Omdat het druk kan zijn bij het aannemen van kinderen bij de deur, willen wij u vragen uw 
overdracht ’s ochtends in de app te doen. Wij zullen hem ’s middags voor u via de app doen.  
 
HYGIËNE 
Richtlijnen RIVM 
Uitgangspunt zijn de nieuwe richtlijnen van het RIVM aangepast aan de 
kinderopvangsetting: 

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 
• Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zo mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden 
• Zodra er meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op onze locatie is, doen 

wij melding bij de GGD 
• Bij binnenkomst zullen wij u vragen of uw kind klachten heeft en als zij die hebben, 

zullen wij u vragen uw kind weer mee naar huis te nemen.  
• Wij vragen u bij twijfel uw kind thuis te houden. 
• Als uw kind gedurende de dag klachten krijgt, bellen wij u en moet uw kind direct 

opgehaald worden 
Overige 
Wij gaan de komende tijd extra aandacht besteden aan de hygiëne. Bij personeel en bij 
kinderen. In alle toiletten en plekken waar handen gewassen worden, komt een 
handenwasprotocol met plaatjes te hangen. Met de grotere kinderen gaan wij dit ook 
oefenen. Daarnaast hangen er in het pand herinneringen aan de anderhalve meter en de 
overige maatregelen, zoals hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoeken 
gebruiken. 
  



BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Het overheidsbesluit is dat de kinderdagverblijven weer volledig opengaan en de 
buitenschoolse opvang op de dagen dat uw kind naar school gaat.  
 
WANNEER NIET NAAR DE OPVANG 

Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis 
• Neusverkoudheid  
• Hoesten 
• Moeilijk ademen/benauwdheid 
• Verhoging boven de 38 graden 
• 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 en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis 
• Als iedereen 24 uur geen klachten 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 wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven.  

 
UITPROBEREN 
Omdat bovengenoemde maatregelen nieuw zijn, zullen we in de loop van de tijd moeten 
uitproberen of het allemaal goed werkt en zal misschien niet meteen alles goed gaan. Wij 
vragen uw begrip hiervoor en vinden het fijn als u ons laat weten wat er beter kan. 
 
COMPENSATIEREGELING OUDERBIJDRAGE LOOPT DOOR 
De compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders loopt door voor zowel het 
kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Er is nog géén einddatum bekend voor deze 
compensatieregeling.  
 
  



24/7 NOODOPVANG STOPT WEL 
Cool Kidz was één van de drie locaties in Schiedam waar ook ‘s avonds, ‘s nachts, in 
weekenden en op feestdagen opvang geboden kon worden. Omdat wij na 11 mei ons 
personeel op de reguliere tijden hard nodig hebben, is met de gemeente afgesproken dat 
Cool Kidz met deze vorm van opvang stopt.  
 
Tot slot wensen wij alle ouders en kinderen het allerbeste en een goede gezondheid toe. Wij 
verheugen ons er op jullie binnenkort weer te zien.  
 
Met vriendelijke groet 
 
Het Cool Kidz team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


