Peuteropvang Katwijk en Rijnsburg
Richtlijnen vanaf 25 september 2021

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.
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Bibelebons

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 08.15 tot 08.45 uur.
• Ouders brengen de kinderen buitenom, tot het hek van het
speelplein.
• Eén pedagogisch medewerker neemt uw kind over en brengt
hem of haar via het speelplein naar het lokaal.
• Tweede pedagogisch medewerker vangt uw kind op in het
lokaal. Zij blijft daar ook.
Halen:
• Tijdsblok halen wordt verruimd van 11.45 tot 12.15 uur.
• Ouders halen de kinderen op bij het hek van het speelplein.
• Eén pedagogisch medewerker brengt uw kind via het
speelplein naar het hek en draagt hem of haar over.
• Tweede pedagogisch medewerker blijft op het speelplein of
in het lokaal.
Let op:
• Ouders komen niet op het speelplein en niet in de school
• Na overdracht verlaten ouders meteen 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 Duinster

Brengen:
• Ouders brengen hun kind tot de buitendeur.
• Ouders tikken op het raam of bellen naar de peuteropvang
(06 – 822 86 063).
• Een pedagogisch medewerker haalt de kinderen bij de
buitendeur.
• Eén pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het
bij de deur ophalen, de andere blijft in het lokaal.
• Tijdsblok brengen: van 08.30 tot 08.45 uur. Zo geven we de
basisschoolkinderen de ruimte.
Halen:
• Ouders tikken op het raam of bellen naar de peuteropvang
(06 – 822 86 063).
• Een pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar de
buitendeur.
• Eén pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het
naar de deur brengen, de andere blijft in het lokaal.
• Tijdsblok halen: van 12.15 tot 12.30 uur.
Let op:
• Ouders lopen niet door de school en gaan na overdracht
gelijk van het schoolplein af.
• 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 POV

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 8.00 tot 08.30 uur.
• Ouders bellen aan bij de hoofdingang op het speelplein.
• Ouders komen niet in het 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 12.00 tot 12.30 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.
• Pm-er 2 blijft op het speelplein of in het lokaal.
Let op:
• 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.
• Na overdracht verlaten ouder en kind direct de locatie.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.
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De Hummelhof

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 08.15 tot 08.45 uur.
• Ouders brengen de kinderen buitenom tot de entree van de
locatie.
• Eén pedagogisch medewerker neemt uw kind over en brengt
hem of haar naar binnen.
• Tweede pedagogisch medewerker vangt uw kind op in het
lokaal. Zij blijft daar ook.
Halen:
• Tijdsblok halen wordt verruimd van 11.45 tot 12.15 uur.
• Ouders halen de kinderen op bij het hek van het speelplein
(niet op het speelplein).
• Eén pedagogisch medewerker brengt uw kind via het
speelplein naar het hek en draagt hem of haar over.
• Bij slecht weer worden de kinderen bij de entree van het
lokaal opgehaald.
• Tweede pedagogisch medewerker blijft op het speelplein/in
het lokaal
Let op:
• Ouders komen niet in de school en het lokaal.
• 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.
• Na overdracht verlaten ouder en kind direct de locatie.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.
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Iene Miene Mutte

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 08.00 tot 08.30 uur.
• Ouders brengen de kinderen tot het hek van het speelplein.
• Eén pedagogisch medewerker neemt uw kind over en brengt
hem of haar naar het lokaal.
• Tweede pedagogisch medewerker vangt uw kind op in het
lokaal. Zij blijft daar ook.
Halen:
• Tijdsblok halen wordt verruimd van 11.45 tot 12.15 uur/13.00
tot 13.30 uur.
• Ouders halen de kinderen op bij het hek van het speelplein.
• Indien de kinderen in het lokaal zijn, zorgt de ouder dat hij/zij
zichtbaar is voor de pedagogisch medewerker vanuit het
lokaal.
• Eén pedagogisch medewerker brengt uw kind via het
speelplein naar het hek en draagt hem of haar over.
• Tweede pedagogisch medewerker blijft op het speelplein/in
het lokaal.
Let op:
• Ouders komen niet op het speelplein en niet in 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.
• Na overdracht verlaten ouder en kind direct de locatie.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.
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Klein Duimpje

Brengen:
• Ouders brengen de kinderen tot aan de deur van Klein
Duimpje.
• Ouders kunnen bij de deur aanbellen. Of eventueel bellen
naar Klein Duimpje (06 – 371 784 65).
• Een pedagogisch medewerker laat de kinderen binnen.
• Eén pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het
binnenlaten van de kinderen, de ander blijft in het lokaal.
• Tijdsblok brengen wordt: van 08.35 tot 9.00 uur.
Halen:
• Ouders halen de kinderen bij de deur van Klein Duimpje.
• Ouders kunnen bij de deur aanbellen. Of eventueel bellen
naar Klein Duimpje (06 – 371 784 65).
• Een pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar de
deur.
• Eén pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het
wegbrengen van de kinderen, de ander blijft in het lokaal.
• Tijdsblok halen wordt verruimd: van 12.15 tot 12.30 uur.

Duimelot

Brengen:
• Ouders brengen de kinderen tot aan de buitendeur naast het
lokaal van Duimelot.
• Ouders bellen naar Duimelot (06 – 494 904 49).
• Een pedagogisch medewerker laat de kinderen binnen.
• Eén pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het
binnenlaten van de kinderen, de ander blijft in het lokaal.
• Tijdsblok brengen wordt: van 08.35 tot 09.00 uur.
Halen:
• Bij voorkeur worden de kinderen buiten opgehaald (tijdens
buitenspelen).
• Bij slecht weer: ouders halen de kinderen bij de buitendeur
naast het lokaal van Duimelot.
• Ouders bellen naar Duimelot (06 – 494 904 49).
• Een pedagogisch medewerker brengt het kind naar de deur.
• Eén pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het
wegbrengen van de kinderen, de ander blijft in het lokaal.
• Tijdsblok halen wordt verruimd: van 12.15 tot 12.30 uur.
Let op:
• Ouders lopen niet door de school en gaan na overdracht
gelijk van het schoolplein af.
• 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.
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•

Olleke Bolleke

Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 08.15 tot 08.45 uur/
13.15 tot 13.45 uur.
• Ouders brengen de kinderen buitenom, tot het hek van het
speelplein van Olleke Bolleke.
• Eén pedagogisch medewerker neemt uw kind over en brengt
hem of haar via het speelplein naar het lokaal.
• Tweede pedagogisch medewerker vangt uw kind op in het
lokaal. Zij blijft daar ook.
Halen:
• Tijdsblok halen wordt verruimd van 11.45 tot 12.15 uur/
15.15 tot 15.45 uur.
• Ouders halen de kinderen op bij het hek van het speelplein
van Olleke Bolleke.
• Eén pedagogisch medewerker brengt uw kind via het
speelplein naar het hek en draagt hem of haar over.
• Tweede pedagogisch medewerker blijft op het speelplein of
in het lokaal.
Let op:
• Ouders komen niet op het speelplein en niet in de school.
• 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.
• Na overdracht verlaten ouder en kind direct de locatie.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.
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Peuterwereld

Brengen:
• Ouders brengen de kinderen door de deur van het Buitelbos.
• Ouders lopen door het Buitelbos hierheen, niet via het
schoolplein.
• Kinderen worden bij de deur aan een pedagogisch
medewerker overgedragen.
• Eén pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het
binnenlaten van de kinderen, de andere blijft in het lokaal.
• Tijdsblok brengen wordt verruimd: van 08.30 tot 9.00 uur.
Halen:
• Ouders halen de kinderen door de deur van het Buitelbos.
• Ouders lopen door het Buitelbos hierheen, niet via het
schoolplein.
• Tijdsblok halen wordt verruimd: van 12.00 tot 12.30 uur.
Let op:
• Ouders lopen niet door de school en gaan na overdracht
gelijk het Buitelbos uit.
• 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 Verrekijker

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 08.30 tot 09.00 uur/
12.45 tot 13.15 uur.
• Ouders brengen de kinderen buitenom tot aan de opgang
onder aan de entree van het lokaal.
• Eén pedagogisch medewerker neemt uw kind over en brengt
hem of haar naar binnen.
• Tweede pedagogisch medewerker vangt uw kind op in het
lokaal. Zij blijft daar ook.
Halen:
• Tijdsblok halen wordt verruimd van 11.30 tot 12.00 uur/
15.15 tot 15.45 uur.
• Ouders halen de kinderen op bij de opgang onder aan de
entree van het lokaal.
• Eén pedagogisch medewerker brengt uw kind naar de
opgang en draagt hem of haar over.
• Tweede pedagogisch medewerker blijft op het speelplein/in
het lokaal.
Let op:
• Ouders komen niet in de school en niet in het lokaal.
• 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.
• Na overdracht verlaten ouder en kind direct het speelplein en
de locatie.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.
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De Zeester

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 08.30 tot 09.00 uur.
• Ouders brengen de kinderen buitenom, naar het hek van het
speelplein.
• Eén pedagogisch medewerker neemt uw kind over en brengt
hem of haar via de zij-ingang naar het lokaal.
• Tweede pedagogisch medewerker vangt uw kind op in het
lokaal. Zij blijft daar ook.
Halen:
• Tijdsblok halen wordt verruimd van 12.00 tot 12.30 uur.
• Ouders halen de kinderen op bij het hek van het speelplein.
• Eén pedagogisch medewerker brengt uw kind via het
speelplein naar het hek en draagt hem of haar over.
• Tweede pedagogisch medewerker blijft op het speelplein of
in het lokaal.
Let op:
• Ouders komen niet in de school en niet op het speelplein.
• 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.
• Na overdracht verlaten ouder en kind direct het speelplein en
de locatie.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.
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‘t Zonnehoekje

Brengen:
• Tijdsblok brengen wordt verruimd van 08.15 tot 08.45 uur.
• Ouders brengen de kinderen, tot het hek van het kleuter
speelplein.
• Eén pedagogisch medewerker neemt uw kind over en brengt
hem of haar via het speelplein naar het lokaal.
• Tweede pedagogisch medewerker vangt uw kind op in het
lokaal. Zij blijft daar ook.
Halen:
• Tijdsblok halen wordt verruimd van 11.45 tot 12.15 uur.
• Ouders halen de kinderen op bij het hek van het kleuter
speelplein.
• Eén pedagogisch medewerker brengt uw kind via het
speelplein naar het hek en draagt hem of haar over.
• Tweede pedagogisch medewerker blijft op het speelplein of
in het lokaal.
Let op:
• Ouders komen niet in de school en niet op het speelplein.
• 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.
• Na overdracht verlaten ouder en kind direct het speelplein en
de locatie.
• Kinderen worden gebracht en gehaald door één
ouder/verzorger, indien mogelijk geen broertjes of zusjes
mee.
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