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WE MOGEN WEER! 

Maandag 11 mei mogen en gaan eindelijk de deuren weer voor alle kinderen open, de 
hele dag. En daar zijn we heel blij mee! Natuurlijk wel met een andere werkwijze en 
nieuwe regels. Om de kans op een besmetting binnen Villa Bambini zo klein mogelijk te 
houden is het belangrijk zo min mogelijk volwassenen in het bedrijf toe te laten. Halen 
en brengen is dus zo ingericht dat ouders niet het gebouw in hoeven te komen. 
Hieronder dus als per groep de nieuwe werkwijze om ervoor te zorgen dat we allemaal 
veilig kunnen werken en zo de opvang open kunnen houden. Brengen is zoals altijd 
tussen 07.45 en 09.30 uur. Bij teveel drukte moeten we een rooster opstellen, maar 
hopelijk hoeft dat niet. Let op: babies zijn op blauw, kleine dreumes op groen! 
 

Belangrijke algemene veranderingen: 
- Naast de gebruikelijke poort naar de tuin aan de Van Spaenstraat zal ook de 

poort aan de Amsterdamseweg open zijn en wel voor de baby en peuterouders. 
De dreumesouders van groen en oranje komen dus door de gebruikelijke poort. 

- We hebben geluk met drie ingangen voor het gebouw. Naast de gewone voordeur 
zal ook de oude blauwe voordeur dienst gaan doen als ingang voor de babygroep 
en zal het hek en de trap naar beneden naar de dubbele buitendeuren van de 
dreumesgroep de ingang voor alle dreumesen zijn (de oranje groep en de nieuwe 
groene dreumesgroep). Zo kunnen we alle ouders maximaal uit elkaar houden 
tijdens drukke breng- en haalmomenten. 

- Voor de veiligheid van de leidsters (en dus voor de voortgang van onze opvang) 
zullen we het contact tussen leidsters en ouders minimaliseren. Overdracht vindt 
dus plaats via het ouderportaal en ouders worden verzocht om het haal- en 
breng moment zo kort mogelijk te houden. 

- We zijn genoodzaakt een strikt beleid te voeren als het gaat om verkoudheid: 
verkouden kinderen worden niet toegelaten op het kdv. 

DE BABYGROEP  (BLAUW) 
Let op: de babies zitten vanaf nu zoals eerder al aangekondigd op de blauwe groep! 
 
- De babies komen en gaan door het hek bij de Amsterdamse weg en worden 
afgegeven aan de blauwe voordeur. Er is buiten het hek een anderhalve meter 
markering indien er meerdere mensen tegelijkertijd komen want de rij kan niet in de 
tuin gevormd worden. De rij voor de babies staat in het blauw gemarkeerd. Als er geen 
andere ouder meer bij de blauwe deur staat gaat één ouder tegelijk met kind(eren) 
door het hek naar de blauwe deur. Vergeet niet het hek goed te sluiten! 
- We verzoeken de baby-ouders om met een maxi-cosi te komen. Zorg dat de naam 
van het kind ook duidelijk op de maxi-cosi staat. Het kind kan dan in de maxi-cosi in de 
opening van de deur neergezet worden zodat de leidster het daar weg kan halen. Als je 
geen maxi-cosi hebt vraag je de leidster om een wipper waar je je kind dan in kunt 
zetten. 
- Spreek met de leidster de tijd af waarop je je kind weer komt halen, dan zorgen we 
dat het op tijd klaar zit, in de maxi-cosi of de wipper. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DE DREUMESGROEPEN  (GROEN EN ORANJE) 
Let op: de kleine dreumesgroep is nu dus de groene groep! 
 
Alle dreumesen komen door de gewone poort aan de Van Spaenstraat. Er is een 
anderhalve meter markering buiten het hek voor als er meerdere mensen 
tegelijkertijd komen want de rij kan niet in de tuin gevormd worden. De rij voor de 
dreumesen staat in het oranje en groen gemarkeerd. Als er geen andere ouder meer 
tussen de poort en de deuren naar de oranje groep staat gaat één ouder tegelijk met 
kind(eren) door de poort, direct door de tweede poort en daarna de trap af naar de 
dubbele deuren. Ga niet de groep op maar laat je kind zelf naar de leidster gaan die 
binnen staat. Dat dit voor de dreumesen moeilijk kan zijn, in het algemeen al en nu 
helemaal nadat ze zo’n tijd niet geweest zijn beseffen we ons terdege. Mocht het 
nodig zijn dat de leidster het kind bij je komt halen vragen we iedereen dat zoveel 
mogelijk met afgewend gezicht te doen. Jassen en schoenen doen de leidsters zelf uit 
bij de kinderen. 
 
De dreumesen zullen iedere dag uiterlijk om 16.00 uur buiten zijn (bij goed weer) 
want om 17.00 uur moeten ze op drukke dagen weer naar binnen. De peuters moeten 
namelijk beneden worden opgehaald aan het einde van de dag en met de dreumesen 
en de peuters samen zal dat op drukke dagen tot teveel kinderen in de voortuin 
leiden. Ophalen geschiedt dus op drukke dagen op dezelfde manier als het brengen 
(aan de openslaande deuren en niet de groep betreden!) en op rustige dagen zullen 
ze samen met de peuters in de voortuin spelen en dus aan de poort opgehaald 
kunnen worden. 

DE PEUTERGROEP  (ROOD) 
 
De peuters komen door het hek aan de Amsterdamseweg.  en kunnen bij mooi weer 
de tuin in gestuurd worden waar de leidster staat (ouders blijven in dat geval buiten 
de tuin). Bij slecht weer kun je door de tuin gaan en aanbellen bij de voordeur. De 
leidster vertelt dan of je even moet wachten tot een andere ouder weg is of dat je 
door kunt lopen. Je zet je kind als gewoonlijk boven op de groep af maar je loopt zelf 
de groep niet op. Dat het brengen voor de peuters moeilijk kan zijn, in het algemeen 
al en nu helemaal nadat ze zo’n tijd niet geweest zijn beseffen we ons terdege. Mocht 
het nodig zijn dat de leidster het kind bij je komt halen vragen we iedereen dat zoveel 
mogelijk met afgewend gezicht te doen. 
 
Halen gebeurt ook bij goed weer ook bij de Amsterdamsewegpoort, tenzij je vòòr 
17.00 uur komt. Ga dan naar de gewone poort aan de Van Spaenstraat en druk op de 
toeter aan het hek. De leidster op het dakterras ziet je dan en zorgt ervoor dat je kind 
naar beneden naar de poort gebracht wordt. 
Bij slecht weer is de haalprocedure hetzelfde als de brengprocedure bij slecht weer 
(poort aan de Amsterdamseweg, door de tuin en aanbellen bij de peutergroep). 
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Meerdere kinderen die naar verschillende groepen moeten? 
Geen probleem: bij mooi weer kun je je peuter de tuin in laten en daarna eerst je 
baby en dan je dreumes afzetten. Bij slecht weer zet je eerst je baby af, dan je 
dreumes en dan loop je naar binnen met je peuter. Ophalen in omgekeerde volgorde. 



 
VERKOUDEN KINDEREN 
THUISHOUDEN 
 
Vanaf 11 mei geldt een zeer strenge 
regel: verkouden kinderen worden niet 
toegelaten. We volgen hiermee de 
overheid die stelt dat: 
 
Kinderen die één van de volgende 
klachten hebben: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging tot 38 graden of van wie een 
huisgenoot verkoudheidsklachten en 
koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 
benauwdheid heeft, mogen niet naar de 
(nood)opvang. Zij moeten thuis blijven. 
 
Onze leidsters worden ook geïnstrueerd 
om kinderen in het geval van deze 
symptomen direct bij aankomst terug te 
geven aan de ouders. De reden hiervoor 
is duidelijk: als er via een besmet kindje 
corona in het bedrijf komt moeten wij de 
deuren sluiten en is er voor niemand 
meer opvang mogelijk. We gaan ervan 
uit dat alle ouders dit begrijpen en 
hieraan ook zullen meewerken. 

AANDACHT VOOR OPNIEUW 
WENNEN 
 
De kinderen zijn bijna twee maanden 
niet naar de opvang geweest en dat is 
heel lang als je nog klein bent. We zijn 
ons ervan bewust dat de 
veiligheidsmaatregelen het voor het 
eerst weer naar de groep gaan niet 
makkelijker maken: ouders mogen niet 
mee naar binnen en kunnen niet even 
blijven hangen en uitgebreid afscheid 
nemen. Extra aandacht en geduld zullen 
in de eerste week nodig zijn en 
uitgebreid gegeven gaan worden door 
de leidsters om het opnieuw wennen zo 
goed mogelijk te laten verlopen. 

EXTRA AANDACHT VOOR HYGIËNE 
 
Hygiëne is altijd belangrijk op een kdv 
maar nu nog eens extra belangrijk. De 
gezichten en handen van alle kinderen 
worden met een eigen washandje met 
zeep en een eigen washandje met water 
gewassen voor ze geknuffeld worden., dus 
direct na binnenkomst. Alles wordt 
hiervoor ’s ochtends al klaargezet.   
 
Dagelijks is één iemand belast met het 
schoonhouden van alles wat vaak door 
mensen aangeraakt wordt zoals 
deurkrukken, lichtschakelaars, koffie 
apparaat etc. 
 
Ouders die toch binnen moeten komen 
vragen we om gebruik te maken van de 
alcoholpomp die direct bij binnenkomst in 
de gang links hangt en afstand te houden 
van de andere mensen in het gebouw. 

N I E U W S B R I E F  M E I  2 0 2 0 

NIEUWE BABIES, NIEUW ROOSTER 
 
Je zou bijna vergeten dat er ook nog 
ander nieuws is maar Gemma van de 
dreumesgroep is bevallen van een 
prachtige dochter genaamd Zoë. We 
wensen haar en haar vriend fijne 
verlofmaanden toe! 
 
Maar er is meer babynieuws: Tessa en 
haar man verwachten in september ook 
een baby! Van harte gefeliciteerd! 
 
Er zijn een aantal roosterwijzigingen: 
- Ilona zal van de peutergroep naar de 
dreumesgroep gaan. 
- Tessa gaat 2 dagen op de babygroep en 
twee dagen op de peutergroep staan. 
- En onze oud-stagiaire Amber is klaar 
met haar studie en komt invallen, waar we 
ontzettend blij mee zijn! Jullie zullen haar 
dus regelmatig op de verschillende 
groepen gaan zien. 


