
 

Kindercentra Katwijk en Rijnsburg  

Richtlijnen vanaf 8 februari  

 
 

Brengen en halen  

Voor het brengen en halen van de kinderen gelden specifieke richtlijnen per locatie.  

 

We houden de overdracht kort. Indien nodig of gewenst kan er op een ander tijdstip nog contact met 

de pedagogisch medewerkers zijn, telefonisch of via het Ouderportaal. Als er bijzonderheden zijn met 

betrekking tot uw kind, kunt u ons ook vooraf een bericht sturen via het Ouderportaal.  

 

Klik direct door naar de richtlijnen voor uw locatie:  

• Belle Fleur .................................................................................................................................. 2 

• De Bomschuit ............................................................................................................................. 3 

• Het Kinderpaleis ......................................................................................................................... 4 

• Villa Kakelbont ............................................................................................................................ 5 

• Het Zandkasteel ......................................................................................................................... 6 
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Belle Fleur   

 

Brengen: 

• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 07.30 tot 09.30 uur.  

• Ouders brengen de kinderen binnendoor (via hoofdingang 

De Burgt) naar de in/uitgang binnen.  

• Ouders komen niet op het speelplein. 

• Ouders wachten tot hun kind wordt opgehaald. 

• Pm-er 1 neemt het kind over en brengt het kind naar het 

lokaal. 

• Pm-er 2 vangt het kind op in het lokaal. Zij blijft daar ook. 

 

Halen:  

• Tijdsblok halen wordt verruimd van 16.30 tot 18.30 uur.  

• Ouders halen de kinderen op bij de ingang van de locatie, in 

de hal van De Burgt. 

• Pm-er 1 brengt kind naar de in/uitgang en draagt het kind 

over. 

• Ouders komen niet op het speelplein. 

• Pm-er 2 blijft in het lokaal. 

 

Let op:  

• Bij het betreden van de locatie is het dragen van een 

mondkapje verplicht. 

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Breng- en haalmomenten zijn kort, eventueel kunt u via de 

telefoon en/of Jaamo extra informatie toevoegen. 

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 
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De Bomschuit 

(Kinderopvang en 

peuteropvang)   

 

 

 

 

• Ouders maken gebruik van de buitendeuren van de groepen 

(via het plein) tussen 07.30 en 09.30 uur, tussen 12.00 en 

13.00 en tussen 16.30 en 18.30 uur. De andere tijden wordt 

de hoofdingang KOK gebruikt (flex ouders).  

• Peuteropvang de Bomschuit is geopend van 8.30 uur tot 

12.30 uur. De breng- en haaltijden van de peuteropvang zijn 

verruimd: van 08.30 tot 9.00 uur brengen en van 12.15 uur 

tot 12.30 uur halen. 

• Ouders komen niet voorbij de deuropening van de pleindeur.  

• Maximaal 1 ouder in deuropening van de groep, andere 

ouders wachten buiten. 

• Peuters lopen of kruipen zelf naar de pedagogisch 

medewerker.  

• Baby’s kunnen in de max- cosi of kinderwagen gebracht 

worden, of u zet uw baby in de wipper. De pedagogisch 

medewerker haalt uw baby eruit.  

• De pedagogisch medewerker kan uw kind niet rechtstreeks 

van u overnemen.  

• Bij kinderen die het moeilijk vinden, kunt u uw kind op een 

plek dicht bij de deur brengen. De pedagogisch medewerker 

geeft dit aan. Zo kan de pedagogisch medewerker uw kind 

direct van de grond overnemen. 

• Ouders zetten de tas met benodigde spullen neer op de 

grond/tafel bij de ingang. Een pedagogisch medewerker 

haalt de tas, hangt de jas op. In de middag andersom.  

Let op:  

• Bij het betreden van de locatie is het dragen van een 

mondkapje verplicht. 

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Breng- en haalmomenten zijn kort, eventueel kunt u via de 

telefoon en/of Jaamo extra informatie toevoegen; 

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 
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Het Kinderpaleis   

 

 

 

Brengen: 

• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 07.30 tot 09.30 uur.  

• Ouders brengen de kinderen tot in de hal. 

• Ouders komen niet verder in de locatie. 

• Pm-er 1 neemt het kind over en brengt deze naar het 

speelplein/naar het babylokaal. 

• Pm-er 2 vangt het kind op bij het speelplein/ in het 

babylokaal. Zij blijft daar ook. 

 

Halen: 

• Tijdsblok halen wordt verruimd van 16.30 tot 18.30 uur. 

• Ouders halen de kinderen op in de hal.  

• Pm-er 1 brengt kind naar de hal en draagt het kind over. 

• Ouders komen niet verder in de locatie. 

• Pm-er 2 blijft in het lokaal. 

 

Let op:  

• Bij het betreden van de locatie is het dragen van een 

mondkapje verplicht.  

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Breng- en haalmomenten zijn kort, eventueel kunt u via de 

telefoon en/of Jaamo extra informatie toevoegen. 

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 
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Villa Kakelbont 

(Kinderopvang)   

 

Nassaulaan 1 

2231 VW Rijnsburg 

KDV: 06 - 829 323 40 

POV: 06 - 451 365 47 

 

Brengen: 

• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 07.30 tot 09.30 uur.  

• Ouders bellen aan bij de hoofdingang op het speelplein. 

• Ouders komen niet in de locatie. 

• Ouders wachten tot hun kind wordt opgehaald. 

• Pm-er 1 neemt het kind over en brengt het kind naar het 

lokaal. 

• Pm-er 2 vangt het kind op in het lokaal. Zij blijft daar ook. 

 

Halen: 

• Tijdsblok halen wordt verruimd van 16.30 tot 18.30 uur.  

• Ouders halen de kinderen op bij de hoofdingang op het 

speelplein. 

• Pm-er 1 brengt kind het naar de deur. 

• Pm-er 2 blijft op het speelplein of in het lokaal. 

• Ouders komen niet in het locatie. 

 

Let op:  

• Ouders komen niet binnen.   

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Breng- en haalmomenten zijn kort, eventueel kunt u via de 

telefoon en/of Jaamo extra informatie toevoegen; 

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 
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Het Zandkasteel   

 

 

 

 

• We gebruiken de hoofdingang als is ingang en de 

nooduitgang in hal als uitgang.  

• Brengen kan tussen 7.30 uur en 9.30 en halen tussen 16.30 

en 18.30 uur 

• Ouders komen tot de deuropening van de eigen groep. 

• Peuters lopen of kruipen zelf naar de pedagogisch 

medewerker. 

• Baby’s kunnen in de max- cosi of kinderwagen gebracht 

worden, of u zet uw baby in de wipper. De pedagogisch 

medewerker haalt uw baby eruit.  

• De pedagogisch medewerker kan uw kind niet rechtstreeks 

van u overnemen.  

• Bij kinderen die het moeilijk vinden, kunt u uw kind op een 

plek dicht bij de deur brengen. De pedagogisch medewerker 

geeft dit aan. Zo kan de pedagogisch medewerker uw kind 

direct van de grond overnemen. 

• Ouders zetten de tas met benodigde spullen neer op de 

grond/tafel bij de ingang. Een pedagogisch medewerker 

haalt de tas, hangt de jas op. In de middag andersom.  

• Maximaal 1 ouder in deuropening van de groep. Er is één 

ouder toegestaan om in het halletje bij de entree te wachten. 

Als er iemand staat, vragen we de overige ouders om buiten 

te wachten tot er binnen voldoende ruimte is. 

Let op:  

• Bij het betreden van de locatie is het dragen van een 

mondkapje verplicht.  

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Breng- en haalmomenten zijn kort, eventueel kunt u via de 

telefoon en/of Jaamo extra informatie toevoegen. 

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 

 

 
 


