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       Brunssum, 4 februari 2021 

 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Staat uw peuter te popelen om weer naar de Peuteropvang te komen?  
 
Vanaf 8 februari gaan we samen de draad weer oppakken en elkaar ontmoeten in de 
Peuteropvang CMWW. U bent welkom op de dagen waarop u bent ingeschreven. De 
groepen gaan weer draaien, kinderen gaan samen spelen, samen spelend leren en samen 
vieren.  
Hierbij houden we ons aan de afspraken en regels die de rijksoverheid ons oplegt. De 
belangrijkste wil ik graag onder uw aandacht brengen: “Eén van de algemene maatregelen 
voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het 
quarantainebeleid”. Uitgebreidere informatie hierover vindt u op: 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/3/kinderopvang-en-
gastouderopvang-vanaf-maandag-8-februari-weer-volledig-open 
Gezien de ingrijpende maatregelen als er een besmetting geconstateerd wordt bij peuter of 
leidster, namelijk direct iedereen in Quarantaine, is het mogelijk dat locaties gesloten 
worden. 
 
De veiligheid van uw kindje, u en de pedagogisch medewerkers blijft onze basis. Om de 
opvang vanaf 8 februari 2021 veilig aan te bieden hebben we een aantal afspraken gemaakt 
(zie pagina 3). 
We houden rekening met afstand tot elkaar, met aangescherpte hygiënerichtlijnen. De 
maatregelen zullen het werk in de Peuteropvang natuurlijk beïnvloeden. Het zal anders zijn 
dan we gewend waren. 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 aanbieden. 
 
Hoe kunt u en uw kind het beste wennen aan de nieuwe start?  
Kinderen hebben misschien een nieuwe wenperiode nodig en het is belangrijk om met de 
pedagogisch medewerker te overleggen hoe de wenperiode eruit kan zien binnen de nieuwe 
afspraken. Vragen over de start en wenperiode kunt u via de mail of de wekelijkse belronde, 
aan de pedagogisch medewerkers van uw locatie stellen. Zie voor contact/mailgegevens van 
uw locatie de website CMWW https://www.cmww.nl/onze-diensten/peuteropvang/. Het is 
mogelijk dat enkele pedagogisch medewerkers behoren tot de risicogroep en niet inzetbaar 
zijn. CMWW draagt zorg voor vervanging en informeert u hierover. 
 
Ouders met een vitaal beroep kunnen in overleg met de 
peuteradministratie overleggen of meerdere dagdelen mogelijk 
zijn.  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/3/kinderopvang-en-gastouderopvang-vanaf-maandag-8-februari-weer-volledig-open
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/3/kinderopvang-en-gastouderopvang-vanaf-maandag-8-februari-weer-volledig-open
https://www.cmww.nl/onze-diensten/peuteropvang/
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Voor de informatie van de rijksoverheid verwijs ik u naar de sites:  

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/ouders 

- https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/3/kinderopvang-
en-gastouderopvang-vanaf-maandag-8-februari-weer-volledig-open 
 

 
 
In de overige bijlagen vindt U:  

- de brief van de GGD met richtlijnen wanneer uw peuter in nauw contact is geweest 
met iemand die positief getest is op COVID-19. 

- Protocol Kinderopvang en Covid-19. 
 

 
 
Indien u nog vragen heeft kunt u altijd met ons contact opnemen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Mirte Pieper 
Faciliterend leidinggevende Peuteropvang CMWW Brunssum – Beekdaelen 
m.pieper@cmww.nl 
tel.088-4552500 
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Start Peuteropvang CMWW vanaf 8 februari 2021 

PM’er = pedagogisch medewerker 

Afspraken: 

 Ouders komen niet in de locatie en brengen en halen het kind bij de deur.  

 Afscheid nemen kan moeilijk zijn voor u, en uw kindje met deze maatregel. 

Bespreek dit met de mentor van uw kindje. 

 De ingang is de eigen ingang, buitendeur/nooddeur van elk lokaal apart. Daar 

waar dit niet mogelijk is, maken de PM ‘ers afspraken met de school en passen 

waar nodig de aanvangstijd aan. Ouders worden hierover geïnformeerd door de 

locatie. 

 De PM’er ontvangt het kind en brengt het kind naar het lokaal waar een andere 

PM’er de kinderen opvangt. 

 Bij het ophalen van de kinderen wachten de ouders buiten op 1,5 m afstand van 

elkaar. De PM ‘er brengt elk kind apart naar de deur.  

 Ouders wachten buiten op 1,5 m afstand van elkaar en volgen de route die 

aangegeven is. 

 PM‘ers en ouders bewaken de afstand naar elkaar bij ontvangst aan de deur. 

 PM‘ers trachten onderling een afstand van 1,5 meter te bewaren. 

 Geen opendeuren beleid tussen lokalen. Groepen werken onderling niet samen. 

Dit geldt ook voor het buitenspelen. Buitenspelen doen we per groep. 

 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 met max. 3 personen 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. 

 PM‘ers dragen handschoenen tijdens het verschonen van de kinderen. 

 PM‘ers wassen hun handen veelvuldig, d.w.z. na verzorging, voor- na eten en 

drinken, tijdens spel. 

 PM‘ers selecteren het speelgoed en speelgoed dat veelvuldig door kinderen in 

de mond wordt genomen, wordt verwijderd uit het lokaal. 

 PM‘ers poetsen de deurklinken meerdere malen per dagdeel. 

 PM‘ers vegen tafels en stoelen meerdere malen per dagdeel schoon.  

 PM‘ers poetsen de klinken van de toegangspoorten. 

 PM’ers melden elk geval van (vermoeden) van Corona verschijnselen bij 

kinderen, familieleden, zichzelf en anderen bij de leidinggevende. 

 
CMWW 
Februari 2021 
 


