Christelijk Kindcentrum Bunschoten
Kinderopvang | Peuterspeelzaal | Voor-Naschoolse opvang BSO

Betreft: Brengen en halen van uw kind op het Christelijk Kindcentrum Bunschoten.
Beste ouders/ verzorgers,
Het CKCB kan alleen met uw medewerking de veiligheid van uw kinderen, uzelf en de PM-ers waarborgen. Dit kan alleen als we ons samen aan de regels houden.
De regels zijn afgeleid van het RIVM en kabinetsrichtlijnen.
Algemeen
Vanaf maandag 31 augustus gaan we weer beginnen. Nog even de regels, de ophaaltijden zijn iets veranderd.
Zo is het niet de bedoeling dat er lange gesprekken zijn bij het brengen en halen, en volwassenen mogen niet in het gebouw of op het plein komen.
Bereidt uw kind goed voor dat u niet mee naar binnen mag.
Kom alleen en houd afstand. (ook geen broertjes en zusjes) ·
Communicatie via app, telefoon en mail.
Komt uw kind niet naar de opvang? Afmelden in de app
De breng- en ophaaltijden zijn per groep anders, zorg dat u op tijd bent zodat we de toestroom van volwassenen zoveel mogelijk spreiden.
RIVM:
Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang,
behalve:
-als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben;
-als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
-als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid.
Zie verder het bijgevoegde document van het RIVM, ook
betreft quarantaine regels met oranje vakantielanden.

Baby dreumes groep
0-2 jaar

U brengt uw kind tussen 08.30 en 08.45 uur.
U gaat door het eerste hek en meteen rechts geeft u uw kind af (deur van het Kruisrak). U
kunt eventueel even via het raam van de babygroep contact maken met de leidsters.
Tussen 16.10 en 16.15 uur kunt u uw kind ophalen aan dezelfde deur.
Heeft u andere ophaaltijden dan mag dat aan de voordeur.

Kinderen worden gebracht en gehaald van school, volgens
contracturen.

BSO

Rode groep
2-4 jaar

Voorschoolse kinderen kunt u brengen aan de
voordeur.
Naschoolse kinderen kunt u halen aan de
voordeur.

U brengt uw kind tussen 08.30 en 08.45 uur.
U klopt op de buitendeur van de rode groep
U haalt uw kind ook weer op aan deze deur, is de contracttijd tot 16:15 dan komt u nu uw
kind tussen 16:10 en 16:15 ophalen.
Andere iohaaltijden kan ook aan deze deur..

Memes
Plusgroep
ism Amerpoort

Groene groep
2-4 jaar

Brengen aan de voordeur tussen 8.00-8.10 uur.
Halen aan de voordeur tussen 14.15-14.30 uur.

Ochtend groepen: U brengt uw kind tussen 8.25- 8.35 uur aan het pleinhek.
U haalt hier uw kind ook weer op tussen 11.40-11.50 uur.

Groene groep
2-4 jaar

Middaggroepen: U brengt uw kind tussen 12.40-12.50 uur aan het pleinhek.
U haalt hier uw kind ook weer op tussen 16.00-16.10 uur.

Animated Gifs

Gele groep
2-4 jaar

Blauwe groep
2-4 jaar

Images/Photos

·
Ochtendgroepen: U brengt uw kind tussen 08.35 en 08.45 uur aan het pleinhek.
U haalt hier uw kind op tussen 11.50-12.00 uur.
Middaggroepen: U brengt uw kind tussen 12.50-13.00 aan het pleinhek.
U haalt hier uw kind op tussen 16.10-16.15 uur.

Ochtendgroepen: U brengt uw kind tussen 8.25- 8.35 uur aan het pleinhek.
U haalt hier uw kind ook weer op tussen 12.40-12.50 uur.
·
Middaggroepen: U brengt uw kind tussen 12.40-12.50 uur aan het pleinhek.
U haalt hier uw kind ook weer op tussen 15.55-16.05 uur.·

·

!! Let op !!

Sommige ouders hebben meerdere kinderen om te
brengen/halen. Geef al uw kinderen af bij de leidster van uw
jongste kind en haal ze daar weer op.
Jarig kind, verjaardagen worden gevierd zonder
ouders . De pedagogisch medewerkster sturen u foto's van
het feestje.
VVE groepen.
Op maandag en vrijdag mogen de VVE kinderen komen
lunchen op het CKCB. U geeft ze een lunch mee.
Ochtendkinderen mogen opgehaald worden tussen
12.40 en 12.50 aan het pleinhek.
Middagkinderen brengt u tussen 11.45 en 12.00 uur aan het
pleinhek. Dit is alleen op maandag en vrijdag.

