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Belangrijkste aanpassingen  
 
Vanaf 8 februari mag Ukkie Pukkie weer peuteropvang bieden. De tegemoetkoming die ouders 
krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de peuteropvang zal worden berekend over de 
periode 16 december tot 8 februari.  
De ouders die toeslag aanvragen ontvangen de tegemoetkoming van de overheid. Ouders die geen 
kinderopvangtoeslag aanvragen worden door Ukkie Pukkie tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.  
 
De herziene handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM: 

• Een kind dat nauw contact (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter en/of kinderen uit 
dezelfde groep/klas) heeft gehad met iemand met corona moet thuisblijven en zich na dag 5 na 
het laatste contact laten testen. Net als voor volwassenen wordt er nu ook voor kinderen 
onderscheid gemaakt tussen ‘nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘overige contacten’ (categorie 
3). Zie de bijlage de beslisboom 0 t/m groep 8.  

• Verkouden kinderen van 0 tot en met 3 jaar mogen wel naar het kinderdagverblijf, peuteropvang 
of gastouder als de uitkomst van de beslisboom dat aangeeft. Verkouden kinderen van 4 jaar en 
ouder mogen niet naar de bso (noodopvang) of gastouder en school. 

• Een kind of volwassene dat terugkomt uit het buitenland moeten aan de hand van de 
QuarantaineCheck kijken welke adviezen of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine. Zie 
Quarantaine Reischeck COVID-19 Rijksoverheid.nl. 

• Testen wordt dringend geadviseerd 
 
Het bron- en contactonderzoek is aangescherpt. Dit betekent concreet dan als een kind een nauw 
contact is van een positief getest persoon, dit wil zeggen minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter 
afstand van de besmette persoon is geweest het kind in thuisquarantaine gaat. Bij ons betekent dat 
als een medewerker of een peuter positief wordt getest alle kinderen en pm’ers van deze groep in 
thuisquarantaine moeten. De laatste richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd.  
 
Medewerkers van de kinderopvang krijgen voorrang bij het aanvragen van een Coronatest.  
 
Algemene notities          
 

• Kinderen kunnen vanaf 8 februari weer naar de kinderopvang.  

• Kinderen gaan vanaf 8 februari weer volledig naar de basisschool 

• De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten, uitgezonderd de noodopvang. 

• In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) 
mogelijk en wenselijk.  

• Tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand 
bewaard worden.  

• Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. 
Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. Ouders die 
vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten 
blijven, hun kinderen niet zelf mogen brengen of halen. 

• De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden 
kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met 
ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.  

• In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang.  

• In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen 
van het RIVM. 
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• Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD, zie  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. 

• Kijk voor verdere informatie in Protocol kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de 
Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, 
Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. 

• Quarantainebeleid voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje/roodreisadvies is 
aangepast. Alle kinderen mogen nar de kinderopvang komen. 

• Ons schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit lucht en ventilatie. 
 

Richtlijnen algemeen 
 
De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 
 

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Tussen pm’ers en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard. 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Iedereen wast zijn/haar handen volgens de richtlijn frequent met water en zeep gedurende ten 
minste 20 sec. voordat zij van huis vertrekken. 

• Er worden geen handen geschud. 
 
Thuisblijfregels – gezondheid kinderen 

 
De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.  

 
Thuisblijfregels voor kinderen: 
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven: 

• Als kinderen positief getest of ziek zijn mogen zij pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen 
klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve 
test. 

• Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of 
hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis. 

• Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor 
COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang. 

• Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een 
positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen 
leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste 
risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen 
geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief 
getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook 
kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met 
de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de 
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna 
alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als 
strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen 
nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Uitzondering geldt voor immuun 
beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een 
bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt.  

• Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw 
contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in 
quarantaine. Op Ukkie Pukkie betekent dit dat als een medewerker of peuter positief getest 
wordt de hele groep in quarantaine moet. 

• Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met 
de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de 
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna 
alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.  

• Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege 
het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. 
Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de 
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna 
alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt 
ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 

 
Testbeleid kinderen 

 
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 
te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van 
kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen 
en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins 
ernstig ziek is, 

• het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona, 

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 
 

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 
 
 
Het contact tussen groepen kinderen wordt beperkt 
 
Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op Ukkie Pukkie, ontstaat er 
risico op besmetting van de contacten van deze persoon. Om het aantal besmettingen te 
beperken zijn de maatregelen t.a.v. het bron- en contactonderzoek voor kinderen en de 
quarantainerichtlijnen aangescherpt. Hierdoor bestaat het risico dat grote groepen 
kinderen bij één positieve coronatest (bij een medewerker of ander kind) op de locatie 
in quarantaine moeten. Daarom is het van groot belang om het aantal contacten per 
kind en medewerker zoveel mogelijk te beperken, waar dit mogelijk is binnen de context 
van de opvanglocatie. 

• Het contact tussen de groepen wordt beperkt.  

• Er is geen contact tussen klassen of noodopvang.  

• De inzet van pm’ers op verschillende groepen wordt beperkt. 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van een gezamenlijke ruimte. 

• Er wordt niet gelijktijdig buiten gespeeld. 

• Alleen de noodzakelijke pm’ers zijn aanwezig. 
 

Ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de volgende regels 
 
Kinderen wel naar de opvang: 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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 Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) 
of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang behalve (Uitzondering geldt voor immuun 
beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een 
bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt): 
  

• Als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en 
hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;  

• als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
• Als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 

graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.  
• Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat 

een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij 
elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar 
de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als 
de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt 
getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang (zie ook onder 2, thuisblijfregels). 
 

 ‘Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de 
vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 
worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van 
kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en 
het werkverzuim van de ouders. Kinderen t/m groep 8 met alleen verkoudheidsklachten mogen naar 
de opvang en school, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts 
en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat’.  
 
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken 
van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-versie-zonder-
snottebellen-beleid.  
   

Gezondheidsklachten pedagogisch medewerkers/vrijwilligers 
 
Pm’ers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden.  
Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moeten de pm’ers thuisblijven en zich  
laten testen. 
 

Immuniteit 
 
U wordt als immuun beschouwd als u: 
 
-14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond of 
-14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie 
-Covid-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. 
 
 
 
 

 
Testbeleid 
 
Iedereen kan zich met coronagerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om (milde) klachten 
als:  
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- hoesten 
- neusverkoudheid 
- loopneus 
- niezen 
- keelpijn 
- hoesten 
- verhoging of koorts 
- plotseling verlies van reuk of smaak.  

 
Je hoeft niet eerst naar een arts voor een doorverwijzing, vanaf 1 juni kunt u rechtstreeks een  
afspraak maken bij de GGD.  
Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. 
Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.  
Als de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene  
hygiënemaatregelen.  
Als de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna 
de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk. 
Als er een positieve test is zonder klachten blijft de pm’er tot 5 dagen na de testafname in isolatie.  
Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. 
 
Huisgenoten met klachten 
 
Als iemand in het huishouden van het personeelslid verkoudheidsklachten en koorts (38°C of hoger)  
en/of benauwdheidklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis. Als er negatief is getest mag de  
pm’er weer aan het werk. 
Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 
 Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden  
verplicht te werken op de groep. 
 
 

Hygiënemaatregelen  
 
Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard Hygiënemaatregelen in de 
kinderopvang. 
 

• Peuters en medewerkers wassen regelmatig hun handen gedurende 20 seconden met zeep.  

• Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang, na het buiten spelen, voor 
het eten, na wc-bezoek en bij vieze of plakkerige handen.  

• Er zijn papieren handdoeken aanwezig.  

• Materialen waar veel gebruik van wordt gemaakt, worden regelmatig schoongemaakt: 

• Speelgoed, tafels en stoelen, deur/kastklinken, commode, toiletten, lichtknoppen, kranen. 

• Hoesten/niezen in de elleboog en handen wassen worden de peuters aangeleerd.  

• Niet aan je gezicht zitten. 
 
 

Breng- en haalmomenten en contact met ouders 
 
• Peuters worden door één volwassene zonder oudere kinderen die geen opvang gebruiken 

gebracht. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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• Haal- en brengmomenten zijn kort. Indien nodig wordt informatie over een kind digitaal of 
telefonisch gedeeld. 

• Beperk het contact tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. 

•  Volwassenen die halen of brengen worden niet uitgenodigd om binnen te komen.  

• Peuters worden in de praktijk niet gelijktijdig gebracht. Als ouders toch gelijktijdig komen moeten 
ouders zich aan de 1,5 meter afstand regel houden. Er is ruimte genoeg in de gang om afstand te 
bewaren.  

• Tassen mogen worden opgehangen aan de kapstok. 

• Peuters lopen naar de medewerker die bij de deur staat. Zij loopt mee naar binnen waar de andere 
medewerker de peuter verder begeleidt.  

• De emotionele veiligheid staat altijd voorop. 

• Ophalen gebeurt zoveel mogelijk buiten of wordt begeleid door de pedagogisch medewerker met 
in achtneming van de 1,5 meter afstand regel.  

• Een peuter met één ouder die voor het eerst komen worden vanaf 09.00 uur uitgenodigd.  

• Zij worden door een medewerker opgevangen. Er is ruimte voor gesprek/vragen met in 
achtneming van de 1.5 meter regel.  

• Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag 

• thuis moeten blijven, hun kinderen niet zelf mogen brengen of halen. 
 

Traktaties 
 
• Trakteren om de verjaardag, geboorte broertje en zusje te vieren of om afscheid te nemen is 

toegestaan. De volgende regels zijn van toepassing: 
o voorverpakte etenswaren zoals doosjes rozijnen uit een dichte zak 
o iets wat mee naar huis kan worden genomen zoals bellenblaas, stoepkrijt.  

• Dus geen etenswaren waar met handen aan is gezeten zoals prikkers met rauwkost, kaas etc.  

• Suggestie: check de websites zoals corona proof trakteren of pinterest coronaproof traktatie 
voor ideeën etc. 

 
 
 
 
 


