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Brengen en halen van kinderen 
 

Inleiding 
Met de huidige toename in de besmettingscijfers enerzijds en de bijdrage die wij kunnen leveren om de risico’s 
voor onze medewerkers, u als ouders en uw kinderen anderzijds, hebben wij moeten besluiten om het persoonlijk 
contact tussen u als ouders en onze medewerkers te beperken.  
Wij vinden het vervelend dat we het persoonlijk contact terug moeten brengen naar het minimale en overdracht 
enkel plaats te laten vinden door gebruik te maken van het ouderportaal. Het is echter noodzakelijk om met elkaar 
te zorgen dat ouders, kinderen en medewerkers gezond blijven. Hoe wij het brengen en halen vormgeven, kunt u 
hierna lezen. 
 

Brengen van kinderen in het vroege uur 
U maakt gebruik van de entreedeur bij Pippi/Witje en Nielson.  
U brengt uw zoon en/of dochter tot op de mat van de entree, waarna de pm’er uw zoon en/of dochter aanneemt. 
U blijft als ouder buiten en geeft aan de pm’er door of er bijzonderheden staan in een bericht in het ouderportaal.  
Zorg te allen tijden voor 1,5 m afstand bij het brengen tot de pm’er.  
 

Brengen van kinderen in de ochtend en middag 
Nielson 

U brengt uw zoon en/of dochter tot op de mat van de entree, waarna de pm’er uw zoon en/of dochter aanneemt. 
De pm’er staat zo veel mogelijk voor u klaar. Mocht u niemand zien, bel dan gerust even aan. U blijft als ouder 
buiten en geeft aan de pm’er door of er bijzonderheden staan in een bericht in het ouderportaal. Zorg te allen 
tijden voor 1,5 m afstand bij het brengen tot de pm’er.  
 

Pippi en Witje 

U kunt uw zoon en/of dochter via de tuindeuren aan de linkerzijde van het pand brengen. U brengt uw zoon en/of 
dochter tot op de mat in de groep bij de tuindeuren, waarna de pm’er uw zoon en/of dochter aanneemt. U blijft 
als ouder buiten en geeft aan de pm’er door of er bijzonderheden staan in een bericht in het ouderportaal. Zorg 
te allen tijden voor 1,5 m afstand bij het brengen tot de pm’er.  
 
Langkous 
U doet de jas van uw kind(eren) uit en hangt deze aan de kapstok in de entree, waarna u uw zoon/dochter zoals u 
nu ook doet met de lift naar de groep brengt. U blijft in de lift staan. De pm’er zal uw kind(eren) van u 
overnemen.  
Indien u nog gebruik maakt van een Maxi-Cosi, kunt u uw kindje hierin laten zitten. Wij zullen uw zoon/dochter 
uit de Maxi-Cosi halen en de jas uitdoen.  
Zorg te allen tijden voor 1,5 m tot de pm’er afstand bij het brengen.  
 
Wij willen u hierbij nadrukkelijk verzoeken uw handen te desinfecteren bij binnenkomst én bij het verlaten van 
het pand. 
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Halen van kinderen in de middag 
 
Dit verloopt in de omgekeerde volgorde van het brengen, zoals hierboven beschreven.  
 
 

Kinderen in meerdere groepen 
 

Heeft u kinderen in meerdere groepen dan willen wij u vragen om als volgt de kinderen te brengen: 
 
Kind in Langkous en Nielson of Pippi en Witje 
Breng eerst het kind naar Nielson of Pippi en Witje en daarna naar Langkous.  
 
Kind in Nielson en Pippi en Witje 
Breng eerst het kind naar Nielson en daarna naar Pippi en Witje.  
 

Het ophalen ook hierbij  graag in omgekeerde volgorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


