Maatregelen Maikids Hoofddorp
Beste Ouder(s)/Verzorger(s),
Allereest hopen wij dat uw gezin het goed maakt in deze coronatijd. MaiKids heeft
niet stilgezeten en heeft de afgelopen tijd noodopvang geboden voor de ouders met
cruciale beroepen. Bovendien hebben alle pedagogische medewerkers hun
groepen opgevrolijkt en alles extra goed schoongemaakt! We hebben goed nieuws
gekregen van de overheid dat de scholen en kinderopvangen weer open mogen!
Wij zijn enorm blij omdat we de MaiKids kinderen enorm hebben gemist! Vanaf 11 mei
zijn wij u weer van dienst op de dagen dat uw kind naar school gaat. Als uw kind niet
naar de opvang komt, vragen wij u om uw kind via het Ouderportaal af te melden .
Heeft u dit nog niet gedaan graag alsnog het verzoek om dit alsnog te doen vóór
vrijdag 8 mei a.s. De uiteindelijke groepsgrootte heeft namelijk invloed op de
maatregelen die wij moeten nemen om een fijne en veilige plek te kunnen bieden,
voor uw kind, voor u en voor onze medewerkers.
Echter is de coronatijd nog niet voorbij en heeft u wellicht vragen over bepaalde
zaken. Wat nu? Een geruststelling is dat uit onderzoek is gebleken dat de overdracht
van het virus door kinderen naar volwassenen en kinderen onderling klein is (RIVM,
2020). Maar we zijn wel genoodzaakt om maatregelen te nemen om de verspreiding
nihil te houden.
Onderstaand vindt u een overzicht van de maatregels die wij als Kinderopvang
Maikids hebben genomen. Neem deze informatie goed door want u zal bepaalde
zaken anders ervaren dan u bij ons gewend bent.

Brengen
Brengen en halen is het kwetsbaarste moment waarbij het risico op verspreiding groot
is omdat volwassenen onderling het virus sneller overbrengen (RIVM, 2020).
-

-

Kinderen kunnen tussen 7.30 u en 9.00u worden gebracht;
Ouders komen via de normale ingang naar binnen, u kunt gewoon de
fingerscan blijven gebruiken die regelmatig wordt ontsmet;
Ouders hoeven geen overschoenen aan te doen;
Kinderen worden in de gang “afgegeven” zodat ouders niet de groep op
hoeven;
Babies moeten worden gebracht in maxi-cosi. De PM-er ontsmet het handvat
meteen;
Ouders verlaten het pand via de trap naar beneden en de personeelsuitgang
zodat ouders elkaar niet kruizen (bij aankomst en vertrek). De deur boven aan
de trap blijft open in de ochtend;
Op de grond met pijlen en tape een looproute voor ouders maken;
De PM’ers en ouders dienen alle bijzonderheden van het kind in het
ouderportaal te noteren (https://maikids.flexkids.nl/user/ouder);
Kinderen worden gebracht door één volwassenen (=ouder, verzorger, gezinslid
ouder dan 18jaar);
Ouders met verkoudheidsklachten mogen hun kind niet brengen naar de
opvang;
Houd tijdens breng en haalmomenten 1,5 meter afstand tot de pedagogisch
medewerker;
Laat uw kind(eren) die kan lopen zelf naar de pedagogisch medewerkers toe
lopen;

Halen
-

-

Kinderen moeten uiterlijk om 17.00-17.30u worden opgehaald i.v.m. de
dagelijkse hygiënische maatregelen m.b.t. de schoonmaak etc. die de
pedagogische medewerkers dagelijks extra moeten uitvoeren;
Bij het ophalen van het kind moet u via de tuin, route staat met pijltjes
aangegeven;
Op de grond met pijlen en tape een looproute voor ouders maken
Maikids zorgt voor 1-richtingsverkeer zodat ouders elkaar niet kruizen;
Babies worden door ons in de maxi-cosi geplaatst zodra wij de ouder in zien
staan en aan de ouder overhandigd;
BSO kinderen worden bij het koetshuis opgehaald. Er zijn wachtlijnen op de
grond getapet zodat ouders 1,5 meter van elkaar blijven;
Beperk de tijd van het overdrachtsmoment!;
De overdracht van uw kind vindt u op het ouderportaal
(https://maikids.flexkids.nl/user/ouder) zodat u de bijzonderheden van uw
kind(eren) digitaal kunt zien.

BSO Kinderen
De kinderen worden van school opgehaald op de dagen dat ze naar school gaan
en dit door u is doorgegeven en door ons is genoteerd. Mocht u dit nog niet gedaan
hebben vernemen wij dit graag van u per mail vóór vrijdag 8 mei 2020 aanstaande.
Ook voor de BSO geldt dat de kinderen uiterlijk tussen 17.00-17.30 uur opgehaald zijn.

Hygiënische maatregelen
Als kinderopvang hanteren wij altijd hygiënische maatregelen, vanwege het virus
scherpen we deze aan en gaan we extra letten op handen wassen, hoest hygiëne,
het binnenmilieu (ventileren, luchten), schoon houden groepen. Daarom vragen wij u
als ouder ook uw kind (3-12jaar) bewust te maken dat handen wassen en
hoesten/niezen in de ellenboogholte van levensbelang is.
Wat te doen bij Gezondheidsklachten?
Als een kind één van de onderstaande klachten
heeft kan het niet naar de (nood)opvang:
-

Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen;
Keelpijn;
Lichte hoest;
Verhoging tot 38 graden;
Een
gezinslid/huisgenoot
met
verkoudheidsklachten en koorts (boven
38 graden) en/of benauwdheid.

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebben. Stelt u deze gerust
via planning@maikids.nl of u kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen via het
telefoonnummer 020-4080032 (dagelijks bereikbaar vanaf 13.30 uur-17.30 uur).

Met vriendelijke groet,

Kinderopvang Maikids

