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PROTOCOL VOOR DE PEUTERGROEPEN VAN PEUTERSPEELZAAL DE BLOKKENDOOS 
 
 

1 INLEIDING 

Volgens het RIVM vormen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar niet de groep met de hoogste risico’s 
en dat is reden dat onze peutergroepen mogen draaien.  

1.1 Peutergroepen 

Voorzichtigheid in ieders belang is hoofdzaak. Vandaar dat wij wat “spelregels” hebben opgesteld. Om 
u, om de kinderen en om onszelf zoveel mogelijk te beschermen, ontkomen wij hier niet aan. Wanneer 
wij ons allemaal aan deze afspraken houden, kunnen wij de peuters op een verantwoorde wijze in onze 
groepen verwelkomen en begeleiden. In dit protocol vindt u onze “spelregels”. 

 

2 HYGIËNISCHE MAATREGELEN 

 Het is belangrijk om zowel thuis als in de peutergroep goede hygiënische maatregelen te nemen: 

• Wanneer uw kind niest, probeer uw kind dan zoveel mogelijk in papieren zakdoeken te laten niezen 
en gooi het zakdoekje daarna weg. 

• Wanneer uw kind hoest, probeer uw kind aan te leren dat het in de holte van de elleboog hoest. 

• Laat uw kind regelmatig de handen wassen en bij voorkeur een papieren doekje gebruiken.  

• Op de groep laten wij de kinderen in ieder geval minimaal 20 seconden de handen wassen voordat 
wij aan tafel gaan en uiteraard vaker indien nodig. Wij gebruiken papieren handdoekjes. 

• Leer uw kind om zo weinig mogelijk neus, mond en gezicht aan te raken. 

• Wij zullen in de peutergroepen dezelfde hygiënische maatregelen nemen en de lokalen regelmatig 
ventileren en deurklinken e.d. regelmatig schoonmaken. 

• In de kring eten wij een koekje. De pedagogisch medewerker zal (na handen wassen) deze koekjes 
aan de kinderen geven in plaats van dat de kinderen het koekje zelf uit de koektrommel pakken. 

• Wij verwijderen bepaald speelmateriaal uit de groepsruimte, zoals kopjes, bestek en eten. Peuters 
zitten hier in hun spel mee in hun mond en dergelijk spel proberen we hiermee nu te voorkomen. 
Ook zullen wij voorlopig geen klei aanbieden. Wij zullen in de plaats hiervan ander materiaal 
neerleggen. 

 

3 VOORWAARDEN VOOR VERANTWOORD SPELEN IN DE PEUTERGROEPEN 

In aanvulling op bovenstaande hygiënische maatregelen hanteren wij vanaf nu ook de volgende regels, 
die door de overheid geadviseerd worden. 

3.1 Wat te doen bij verkoudheid, hoesten of koorts? 

• Wanneer uw kind verkouden is en daarbij hoest, benauwdheidsklachten heeft of koorts boven 38 
graden Celsius dan kan uw kind niet naar de peutergroep komen en verwachten wij dat u uw kind 
thuis houdt totdat deze klachten voorbij zijn. Kinderen mogen pas weer naar de peuterspeelzaal 
komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben. 

• Wanneer uw kind dus alleen verkouden is, mag het naar de peuterspeelzaal komen. 

• Wanneer een gezinslid verkouden is en daarbij hoest, benauwdheidsklachten heeft of koorts boven 
38 graden Celsius dan kan uw kind ook niet naar de peutergroep komen en verwachten wij dat u 
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uw kind thuis houdt totdat de klachten bij het gezinslid voorbij zijn. Als iedereen 24 uur geen 
klachten heeft, mag het kind weer naar de peuterspeelzaal komen. 

• Wanneer uw kind op de groep speelt en wij merken dat het verkouden is en daarbij hoest, 
benauwdheidsklachten heeft of koorts dan bellen wij u zodat u uw kind direct kunt ophalen. 

• Wanneer iemand in het huishouden van een kind positief is getest voor COVID-19, moet het kind 
wachten tot dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

•  Eén van de nieuwe maatregelen voor kinderen, die door het RIVM is aangescherpt, is het 
quarantainebeleid. Dit betekent dat als een kind een nauw contact is van een positief getest 
persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de 
besmette persoon is geweest) het kind in thuisquarantaine gaat. In de kinderopvang kan dat 
betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep 
in thuisquarantaine moeten. Dat bepaalt de GGD per situatie. 

De veiligheid van de andere kinderen, ouders en van de pedagogisch medewerkers staat voorop. 

3.2 Testbeleid kinderen 

Ouders van kinderen tot en met 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-
19 te laten testen. Kinderen, die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van 
kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (=loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid, of 
anderszins ernstig ziek zijn, 

• het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona, 

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

 Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

3.3 Veilige afstand bewaren 

• Wij schudden vanzelfsprekend geen handen van ouders en bewaren 1,5 meter afstand. Wij 
verwachten andersom hetzelfde van u.  

• Soms is het nodig dat wij een peuter bij de hand nemen om het aan te moedigen in een bepaalde 
hoek te gaan spelen bijvoorbeeld. Ook zullen wij kinderen moeten troosten. De afstand tot de 
kinderen bewaren en de afstand onderling tussen de kinderen houden, dat is niet mogelijk. En 
volgens de RIVM is dit ook niet noodzakelijk. Wel moeten alle volwassenen goed de afstand van 1,5 
meter tot elkaar bewaren. 

• Sommige peuters zijn het gewend om de pedagogisch medewerkers te begroeten door het geven van 
een hand om zo goedemorgen te wensen. In principe is hier niets op tegen, maar wij stimuleren 
het handen geven momenteel even niet. 

• Mocht u onbedoeld deze afstand toch overschrijden, dan zal de pedagogisch medewerker dit duidelijk 
aangeven. We zullen elkaar soms aan de afstand moeten herinneren. 

• De pedagogisch medewerkers onderling houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Bewaar 1,5 meter afstand tot andere ouders en pedagogisch medewerkers. 

3.4 Gezondheidsmaatregelen personeel 

Ook voor onze medewerkers gelden de richtlijnen dat zij bij verkoudheid, hoest of koorts thuis moeten 
blijven. Er is hierdoor meer kans dat er zo nu en dan een invaller op de groep aanwezig zal zijn. In het 
extreme geval dat er veel pedagogisch medewerkers uitvallen binnen onze organisatie en er daardoor 
een tekort aan invallers zou ontstaan, kan het voorkomen dat een peutergroep niet gedraaid kan 
worden. Uiteraard hopen we dat een dergelijke situatie niet zal ontstaan, maar het zijn momenteel wel 
bijzondere tijden en daarom moeten we hiermee ook rekening houden. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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3.5 Extra maatregelen volwassen bezoekers 

Bezoek op de groep willen wij zoveel als mogelijk vermijden. Maar soms is het nodig om toch een 
volwassene op de groep te ontvangen, zoals bijvoorbeeld de GGD-inspectie of iemand, die een kind 
komt observeren. Dergelijk bezoek vragen wij een contactformulier in te vullen en een mondkapje te 
dragen. 

   

 4     OPENINGSTIJDEN DE BLOKKENDOOS  

Omdat wij een peuterspeelzaal zijn in basisschool De Parel hebben wij uiteraard contact gehad met de 
basisschool om ons protocol af te stemmen op het protocol van de basisschool. De basisschool neemt 
uiteraard ook maatregelen om hun groepen kinderen goed en veilig naar school te kunnen laten gaan. 
De maatregelen voor de peutergroepen van De Blokkendoos zijn hierop afgestemd. 
 
Dat betekent de volgende openingstijden voor de peutergroepen van De Blokkendoos: 
Ochtend 08.15 uur tot 12.15 uur 
Middag 13.00 uur tot 15.30 uur 

 
De basisschool hanteert andere openingstijden. Met de openingstijden van De Blokkendoos 
creëren we onbedoeld geen opstoppingen van volwassenen. 

 

5      BRENGEN 

De ouders van leerlingen van de basisschool mogen hun kinderen tot aan het hek van de school brengen. 
Ouders van de kleuters mogen op het plein wachten tot hun kind via de buitendeur de klas in mag. 
Ouders mogen niet meer in de school komen. De kinderen van de basisschool beginnen om 08.30 uur 
in hun groepen. Om die reden begint peuterspeelzaal De Blokkendoos om 08.15 uur. Dan kunt u uw 
kind naar de peutergroep brengen. 

5.1 Hoe gaan we de peuters naar de peutergroep brengen? 

• Elk kind kan slechts door één ouder gebracht worden. 

• Wanneer u uw peuter naar de groep brengt, vragen wij u om op 1,5 meter afstand van andere ouders 
(met hun kind) voor de deur naar de buitenspeelplaats van peuterspeelzaal De Blokkendoos buiten 
op het plein te wachten. Opstellen in een soort wachtrij is daarbij handig. Eén van de pedagogisch 
medewerkers zal telkens bij deze buitendeur een kind van de ouder overnemen. De pedagogisch 
medewerker zal in de groepsruimte uw kind het jasje uitdoen en dit met het tasje van uw kind aan 
de kapstok hangen. U kunt uw kind dus niet zelf de groepsruimte binnen brengen. Onze bedoeling 
is dus dat u direct afscheid van uw kind neemt bij de toegangsdeur, de pleindeur.  

• Het is belangrijk dat u uw kind dit van te voren goed uitlegt. Uw houding hierbij is natuurlijk bepalend 
hoe uw kind met deze nieuwe situatie om zal gaan. Misschien kunt u er een spelletje van maken? 
Wie is er zo snel mogelijk bij het zwaairaam? 

• Na het zwaaien verlaat u zo snel mogelijk het terrein van de basisschool.  

•  Vermijd dus groepsgesprekken, samenscholing met andere ouders. Houd afstand van andere 
volwassenen, dus ook van de leidsters van de groep van uw kind. 

• Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met afscheid nemen. Dat is heel begrijpelijk. Wij willen u vragen 
ook dan uw kind over te dragen aan de pedagogisch medewerker bij de pleindeur. Het is vervelend 
wanneer u afscheid moet nemen van een kind, dat verdrietig is. U weet dat u altijd later even kunt 
bellen naar de peutergroep om te informeren hoe het inmiddels met uw kind gaat. Wanneer het 
afscheid kort en duidelijk wordt gehouden, is het verdriet vaak snel over. Nogmaals, uw eigen 
houding is bepalend en kan uw kind helpen.  
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• Wanneer u weet dat uw kind beslist nog moeite heeft om afscheid te nemen, adviseren wij u aan het 
eind van de inlooptijd uw kind te brengen. De inlooptijd is het eerste half uur na start van het 
dagdeel. De Blokkendoos start om 08.15 of 13.00 uur. Het is fijn wanneer de kinderen dan voor 
08.45 respectievelijk 13.30 uur gebracht zijn.  

• Wij hopen dat binnen het half uur inlooptijd de kinderen gedoceerd gebracht worden en dat dit op 
een natuurlijke manier zal verlopen, zodat volgende ouders met hun kind buiten niet te lang hoeven 
te wachten. 

• Deze nieuwe manier van brengen is anders dan gebruikelijk, maar wij ontkomen er niet aan om het 
op deze manier te doen. Daarbij denken wij oprecht dat de peuters flexibeler zijn, dan wij 
volwassenen soms denken. Het is een nieuwe manier en anders dan we gewend zijn, maar met wat 
inzet van u en van ons gaat dit vast lukken. 

 

6     HALEN 

De ouders van leerlingen van de basisschool mogen dus niet meer in de school komen. Zij wachten 
buiten de hekken hun kinderen op. Het ophalen van de peuters van peuterspeelzaal De Blokkendoos is 
ook afgestemd met de basisschool. 

6.1 Hoe gaan we de peuters van de peutergroep ophalen? 

In overleg met de basisschool is voor de volgende procedure voor het ophalen van de peuters gekozen: 

•  De pedagogisch medewerkers van De Blokkendoos zorgen ervoor dat elk kind zijn of haar jasje 
aankrijgt en dat het zijn of haar tasje meekrijgt. Dan lopen zij met de groep kinderen aan het zgn. 
ontruimingstouw via de lokaaldeur van De Blokkendoos naar de hal van de basisschool. Vervolgens 
loopt de groep het gebouw uit via de achteringang van de school. Zij slaan links af en lopen door 
het pad langs de gymzaal van de basisschool door het eerste hek bij de fietsenstalling naar het 
buitenste hek.  

• Wij lopen via dit pad langs de school naar de fietsenstalling aan de achterkant van het gebouw, omdat 
de leerlingen van de basisschool dan buiten spelen op het plein aan de voorkant. Zo hinderen wij 
elkaar niet. 

• Het is de bedoeling dat u als ouders dan wacht bij het buitenste hek bij de fietsenstalling van de 
basisschool. U wacht dus op de stoep bij de fietsenstalling net buiten het hekwerk van de 
basisschool. 

• Denkt u daarbij alstublieft weer om de gepaste afstand van 1,5 meter. 

• Misschien is het mogelijk om u in een wachtrij op te stellen. 

• Wanneer de groepsleidsters met de kinderen bij het hek aan de achterkant zijn gekomen, zullen zij 
kind voor kind overdragen aan de ouder. 

• Het is dus belangrijk dat u op de ophaaltijd (12.15 uur) aan de achterkant van de basisschool wacht. 

• Nadat u uw kind heeft overgenomen van de groepsleiding vragen wij u op gepaste afstand direct het 
terrein van de school te verlaten en terug te lopen naar uw auto, uw fiets of huis. 

  

7 CONTACT  

Doordat de aanwezigheid van ouders in de groep zoveel mogelijk beperkt moet worden, mist u mogelijk 
informatie over uw kind of mist u het moment om belangrijke informatie door te geven aan de 
groepsmedewerkers. In normale omstandigheden heeft u immers bij het brengen en bij het ophalen 
makkelijker daartoe gelegenheid. Wanneer u contact wilt met de pedagogisch medewerkers van De 
Blokkendoos kunt u onder groepstijd altijd bellen via nummer 06-17595842. Buiten groepstijd om kunt 
u voor dringende zaken een mail sturen naar DeBlokkendoos@peuterwerk-albrandswaard.nl. U krijgt 
via de mail dan antwoord. Of wanneer u in de mail aangeeft waarover u hen wilt spreken, zal de mentor 
van uw kind telefonisch contact met u opnemen. Contact gaat even wat minder makkelijk, maar met 

mailto:DeBlokkendoos@peuterwerk-albrandswaard.nl
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wat goede wil valt dit ook weer goed op te lossen. 
 

8 INTAKEGESPREKKEN / KENNISMAKINGSBEZOEKJES 

• Wanneer een kind nieuw is in de groep vragen wij u op een afgesproken tijd uw kind te brengen. Uw 
kind krijgt een uitnodiging van de groepsleiding toegestuurd. Hierop wordt naast de dag ook een 
tijd vermeld. 

• Op de eerste morgen of middag spelen van uw kind wordt u dus iets later verwacht. De andere 
kinderen zijn dan al aan het spelen en de pedagogisch medewerkers kunnen uw kindje en u meer 
aandacht geven.  

• Normaal gesproken is er op de eerste morgen of middag ook tijd voor kennismaking en het uitwisselen 
van informatie. Om de aanwezigheid van ouders op de groep zoveel mogelijk te beperken, zal de 
mentor van het nieuwe kind voorafgaand aan de eerste speelochtend of speelmiddag telefonisch 
contact zoeken met de ouders om de gang van zaken op De Blokkendoos toe te lichten en om 
vragen te beantwoorden. Eén van de pedagogisch medewerkers wordt de mentor van uw kind en 
zal gedurende de hele peuterperiode uw aanspreekpunt zijn en zij zal met de nieuwe ouders dus 
telefonisch contact opnemen voorafgaand aan de eerste dag.   

• Kennismakingsbezoekjes op de peuterspeelzaal vinden niet meer onder groepstijd plaats maar na de 
speelmorgen. Na een telefonische afspraak kan één ouder met een peuter langskomen in de groep 
om kennis te maken en voor een korte rondleiding. Dit soort bezoekjes zal ook anders dan 
gebruikelijk plaats vinden, maar op enige afstand kan de groepsleiding nog steeds over hun manier 
van werken vertellen en u de groepsruimte laten zien. Zoals eerder in dit protocol genoemd moeten 
wij bezoekers vragen een mondkapje te dragen. 

 

9 VERJAARDAGEN 

De pedagogisch medewerkers zullen hierover contact met u opnemen of u kunt via het genoemde 
mailadres van De Blokkendoos een afspraak maken hiervoor. 

9.1 Traktaties 

Ook i.v.m. mogelijke besmetting willen wij u vragen om als traktatie geen eigengebakken cakejes of 
blokjes kaas aan een prikkertje en dergelijke te kiezen. Wij kiezen voor de veiligheid en daarom kan 
alleen voorverpakt lekkers getrakteerd worden. Denkt u hierbij aan voorverpakte uitdeelzakjes chips of 
snoep. Of een voorverpakt ijsje. 

9.2 Hoe vieren we verjaardagen? 

Voor de verjaardag van uw kind in de groep wordt u uitgenodigd door de mentor. U kunt bij dit feestje 
zoals tot nu toe gebruikelijk aanwezig zijn. Het is echter wel de bedoeling dat u afstand tot de groep 
houdt en buiten de kring op een stoel zit. Daarmee houdt u automatisch afstand van de leidsters, die 
het feestje vieren met de kinderen. En wij moeten u vragen dan een mondkapje te dragen. Voor een 
feestje mogen (maximaal) beide ouders in de groep komen. 

 

10 OVERDRACHTSGESPREKKEN 

Voor overdrachtsgesprekken zult u zoals gebruikelijk door de mentor van uw kind na groepstijd worden 
uitgenodigd op De Blokkendoos. De mentor zal op gepaste afstand de overdracht met u bespreken. 
Eventuele documenten zullen op afstand op tafel neergelegd worden, waarna u het kunt pakken en het 
kunt ondertekenen voor akkoord. Tijdens dit soort gesprekken vragen wij u een mondkapje te dragen. 
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11 OVERIG 

• Op De Blokkendoos maakten de groepen soms een uitstapje. Voorlopig kunnen deze niet 
plaatsvinden. Dit, omdat wij dan een beroep op hulpouders moeten doen en dat momenteel 
moeten voorkomen. 

• Zo zullen eventuele koffieochtenden op de groepen voorlopig niet plaats kunnen vinden. 

 
Het zal de komende tijd dus anders verlopen in onze peutergroepen. Maar de kinderen kunnen zo veilig komen 
spelen en daar gaat het ons om. Wanneer iedereen zich aan deze afspraken houdt, dan is het spelen in de 
groepen veilig en verantwoord. Voor uw kind, voor u zelf en ook voor onze medewerkers. Zo gaat het met 
ieders inzet lukken! 
 
Janneke Timmer, 
Directeur S.P.A. 


