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Beste ouders, verzorgers 
 
Staat uw peuter te popelen om weer naar de Peuteropvang te komen?  
 
Maandag 24 augustus opent de peuteropvang haar deuren voor het nieuwe schooljaar.  De groepen 
gaan weer draaien, kinderen gaan samen spelen, samen spelend leren en samen vieren.  
De veiligheid van uw kindje, u en de pedagogisch medewerkers blijft onze basis. In deze brief 
informeren wij u over de maatregelen die genomen zijn m.b.t. het CORONA virus. CMWW volgt de 
richtlijnen van het RIVM. De afspraken m.b.t. uw aanwezigheid in de school zijn ongewijzigd en in 
overleg met het schoolbestuur vastgesteld. U vindt de afspraken op de volgende pagina. 
 
Het blijft anders dan we gewend zijn. Ook voor uw kindje is het anders en daarom is het belangrijk  
met elkaar in overleg te blijven om uw kindje een veilige, uitdagende speel- en leeromgeving te 
blijven bieden. 
 
Hoe kunnen u en uw kind het beste wennen aan de nieuwe start?  
Kinderen hebben misschien opnieuw een wenperiode nodig en het is belangrijk om met de 
pedagogisch medewerker te overleggen hoe de wenperiode eruit kan zien. Vragen over de start en 
wenperiode kunt u via de mail of telefonisch aan de pedagogisch medewerkers van uw locatie 
stellen.  Het is mogelijk dat u met de pedagogisch medewerker een afspraak maakt buiten 
groepstijden. Zie voor contact/mailgegevens van uw locatie de website CMWW www.cmww.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Marjo Hoek 
Faciliterend leidinggevende Peuteropvang CMWW Brunssum – Beekdaelen 
m.hoek@cmww.nl 
tel.088-4552500 
 
 

http://www.cmww.nl/
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Start Peuteropvang CMWW vanaf 24 augustus 2020 

Afspraken: 

 Ouders komen niet in de locatie en brengen het kind naar de afgesproken plek waar de 

pedagogisch medewerker het kind ontvangt 

 Medewerkers en ouders bewaken de afstand naar elkaar bij ontvangst aan de deur. 

 Ouders wachten buiten met hun kind op 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Oudergesprekken ( warme overdracht en b.v. zorggesprekken)  vinden bij voorkeur alleen 

plaats via Skype, teams of Whatsapp. Wanneer het gewenst is kan het gesprek plaatsvinden 

in de locatie in een ruimte waarbij alle veiligheidsafspraken in acht worden genomen.  

 Nieuwe kinderen, aanname gesprekken vinden bij voorkeur via Skype, teams of Whatsapp 

plaats. Het aanname gesprek mag fysiek plaatsvinden met maximaal een pedagogisch 

medewerker en een ouder met in acht neming van alle veiligheidsafspraken. 

 Medewerkers dragen handschoenen tijdens het verschonen van de kinderen 

 Medewerkers wassen hun handen veelvuldig 

 Medewerkers selecteren het speelgoed en speelgoed dat veelvuldig door kinderen in de 

mond wordt genomen, wordt verwijderd uit het lokaal. 

 Medewerkers poetsen de deurklinken meerdere malen per dagdeel 

 Medewerkers poetsen de klinken van de toegangspoorten 

 Medewerkers melden elk geval van ( vermoeden) van Corona verschijnselen bij kinderen, 

familieleden , zichzelf en anderen bij de leidinggevende. 

 Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar de peuteropvang als zij geen 
koorts hebben. 

 Dit geldt niet als: 
- Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft. 

 Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. Het kind moet dan 
thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen 

 Kinderen die  hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen 
passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de 
ouders * Let op: kleine kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden. 
Testen is nodig als zij: 

- een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus 
- deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 
- andere klachten hebben die bij het nieuwe coronavirus passen  
- Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.  

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het 
coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.  Kinderen tot 4 jaar blijven thuis.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies

