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29 april 2020 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling te kunnen waarborgen gedurende de 
noodopvang is er een looproute gemaakt voor de kinderdagopvang aan de Waterhuizerweg 7.  
 
Brengen van de kinderen 

• Indien u ook kinderen heeft die gebruik maken van de noodopvang bij BSO Merlijn of BSO 

Tovenaar brengt u deze kinderen eerst via de achterdeur van BSO Merlijn; 

• Daarna loopt u rechts om het gebouw naar de hoofdingang van de Waterhuizerweg; 

• Bij de hoofdingang kijkt u of er plek is om in de hal te wachten achter één van de strepen; 

• Zo niet, dan moet u helaas even buiten wachten; 

• U kunt uw kind(eren) bij de verticale groep brengen indien er niemand meer bij de deur van 

de verticale groep staat; 

• Uw kind(eren) mogen de jas aanhouden. Onze collega’s hangen deze voor u op; 

• Kinderen die kunnen lopen, lopen zelf de groep binnen. De jongste kinderen graag in het 

daarvoor klaargezette wipstoeltje zetten. De pedagogisch medewerker zal nadat u 1,5 meter 

op afstand bent gaan staan uw kindje oppakken en meenemen naar de groep;   

• De overdracht is kort. Bijzonderheden kunt u laten weten via Konnect. Dat zullen wij 

andersom eveneens doen; 

• Ouders mogen in geen geval de groepsruimte betreden; 

• Na het brengen van uw kinderen verlaat u de hal via de zijdeur van de gang. 

 
Halen van de kinderen 

• U haalt eerst uw kind(eren) van het KDV; 

• U komt binnen via de hoofdingang; 

• Bij de hoofdingang kijkt u of er plek is, om in de hal te wachten achter één van de strepen; 

• Zo niet, dan moet u helaas even buiten wachten; 

• U kunt uw kind(eren) bij de verticale groep halen indien er niemand meer bij de deur van de 

verticale groep staat; 

• Kinderen die kunnen lopen, laten wij zelf naar u toelopen. De jongste kinderen dragen wij 

over in het daarvoor klaargezette wipstoeltje. Wij zullen daarna 1,5 meter afstand nemen. U 

kunt uw kindje oppakken en de jas aantrekken in de daarvoor aangewezen zone achter de 

deur van de verticale groep;   

• De overdracht is kort. Bijzonderheden laten wij weten via Konnect; 

• Ouders mogen in geen geval de groepsruimte betreden; 

• Na het ophalen van uw kind(eren) verlaat uw de hal via de zijdeur van de gang; 

• Indien u kinderen heeft die bij BSO Merlijn of BSO Tovenaar verblijven dient om u om het 

gebouw heen te lopen om aan te bellen bij BSO Merlijn 

 
Wij zijn ons bewust dat deze maatregelen een impact op u en uw kinderen hebben.                        

Maar we passen deze toe ten behoeve van de gezondheid van u zelf en onze medewerkers. 

 

 


