
 

Kindercentra en peuteropvang Valkenburg 

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:  

• Kindercentrum ‘t Duyfrak ............................................................................................................ 2 

• Kindercentrum Binnenste Buiten ................................................................................................ 3 

• Peuteropvang Peuterburg .......................................................................................................... 4 

• Peuteropvang Peuterpret ........................................................................................................... 5 
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Kindercentrum ‘t Duyfrak   

 

• Ouders brengen hun kind via de entree bij het speelplein. 

• Ouders verlaten de locatie ook via het speelplein.   

• Let op: tussen 08.30 en 08.45 worden schoolkinderen naar 

school gebracht en komen ook broertjes/zusjes naar het KDV. 

Rond die tijd verwachten wij dus extra drukte. Heeft u geen 

schoolgaande kinderen, dan adviseren wij u om uw kind(eren) 

voor 08.30 of na 08.45 uur te brengen.  

• Maximaal 1 ouder tegelijk in deuropening van de groep. De 

andere ouders wachten buiten. 

• U kunt de spullen in de tas laten en deze op de aangegeven 

plek neerzetten. De pedagogisch medewerkers pakken de tas 

later.  

• Overdracht baby: De pedagogisch medewerker haalt de baby 

uit de maxi-cosi.  

• Overdracht dreumes/peuter: de dreumes of peuter kan zelf 

naar de pedagogisch medewerker lopen of kruipen.  

• 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. 

• Pedagogisch medewerkers nemen kinderen niet rechtstreeks 

over van de ouder. 

Let op:  

• Ouders lopen niet door de school en verlaten na overdracht 

direct het plein.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Breng- en haalmomenten zijn kort. 

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 

• Graag eerst KDV kinderen ophalen en daarna broertje/zusje 

bij de BSO. 
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Kindercentrum Binnenste 

Buiten   

 

• Ouders brengen hun kind via plein naar Binnenpret en 

Speelpret en vertrekken ook weer via het plein. 

• Ouders brengen hun kind via de hoofdingang naar Pretletters 

en vertrekken ook weer via hoofdingang. Houd altijd rechts 

aan.  

• Maximaal 1 ouder tegelijk in de hal of deuropening. Overige 

ouders kunnen buiten wachten.   

• U kunt de spullen in de tas laten en deze op de aangegeven 

plek neerzetten. De pedagogisch medewerkers pakken de tas 

later.  

• Overdracht baby: De pedagogisch medewerker haalt de baby 

uit de maxi-cosi.  

• Overdracht dreumes/peuter: de dreumes of peuter kan zelf 

naar de pedagogisch medewerker lopen of kruipen.  

• 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. 

• Pedagogisch medewerkers nemen kinderen niet rechtstreeks 

over van de ouder. 

Let op:  

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie of het plein.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Breng- en haalmomenten zijn kort. 

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 

• Graag eerst KDV kinderen ophalen en daarna broertje/zusje 

bij de BSO. 
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Peuteropvang Peuterburg 

 

• Brengen kan tussen 08:30 en 09:00 uur. We adviseren u om 

wanneer mogelijk na 8.45 uur te komen, in verband met 

inkomende schoolkinderen.  

• Halen kan tussen 12:00 en 12:30 uur. 

• Ouders bellen aan bij de hoofdingang. Bel is voorzien van 

een sticker van KOK kinderopvang. Een pedagogisch 

medewerker komt uw kind daar ophalen.   

• Maximaal 1 ouder tegelijk bij de deur voor de overdracht van 

de kinderen.   

• Pedagogisch medewerkers nemen kinderen niet rechtstreeks 

over van de ouder. 

• Bij halen pakt de pedagogisch medewerker de jas en de tas 

en loopt met uw kind naar de hoofdingang of hek van het 

speelplein om hem om haar daar over te dragen. 

 

Let op:  

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Ouders komen niet binnen.  

• Breng- en haalmomenten zijn kort. U kunt indien nodig 

contact opnemen via Jaamo of telefonisch.  

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 
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Peuteropvang Peuterpret 

 

• Brengen kan tussen 08:30 en 09:00 uur. 

• Halen kan tussen 12:00 en 12:30 uur. 

• Ouders bellen aan bij de hoofdingang. Bel is voorzien van 

een sticker van KOK kinderopvang. Een pedagogisch 

medewerker komt uw kind daar ophalen.  

• Maximaal 1 ouder tegelijk bij de deur voor de overdracht van 

de kinderen.   

• Pedagogisch medewerkers nemen kinderen niet rechtstreeks 

over van de ouder. 

• Bij halen pakt de pedagogisch medewerker de jas en de tas 

en loopt met uw kind naar de hoofdingang of hek van het 

speelplein om hem om haar daar over te dragen. 

Let op:  

• Ouders verlaten na overdracht direct de locatie.  

• Ouders houden 1,5 meter afstand van de pedagogisch 

medewerkers en van elkaar. 

• Ouders komen niet binnen.  

• Breng- en haalmomenten zijn kort. U kunt indien nodig 

contact opnemen via Jaamo of telefonisch.  

• Kinderen worden gebracht en gehaald door één 

ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes 

mee. 

 

 


