
Protocol voor de creatieve lessen en Taal&Talent van Wishing Well West
Dit protocol hebben wij gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM  en het protocol kinderopvang. Hierin zijn regels 
voor onze coördinatoren en creatieve  vrijwilligers  en kinderen en opvoeders  opgenomen.

Heeft u nog vragen? Bel dan Siënna  (KidsDesign 0636046319), Mine (Taal en Talent 0639028667)
of Else (projectcoördinator 0617481268)

Om de lessen uit te voeren moeten we ons met elkaar aan een aantal regels houden. Deze regels gelden  voor de 
kinderen, vrijwilligers, coördinatoren en ouders/opvoeders. 

Je blijft thuis als:

1. jij of je familie huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging, koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwheidsklachten. 

2. iemand in jouw huishouden in de laatste 14 dagen positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact. 

Als jij zelf tot de kwetsbare doelgroep behoort of met iemand leeft uit de kwetsbare doelgroep is het beter om niet te 
komen. Mensen uit de kwetsbare doelgroep zijn mensen met 1 of meer van de volgende aandoeningen:

    • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
    • chronische hartaandoeningen;
    • diabetes mellitus;
    • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
    • verminderde weerstand tegen infecties:
                • door medicatie voor auto-immuunziekten,
                • na orgaantransplantatie
                • bij hematologische aandoeningen
                • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
                • bij (functionele) asplenie
                • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;

We vragen iedereen zich strikt aan de veiligheidsmaatregelen te houden:
Ophalen en brengen

 Kom alleen met uw eigen kind op het aangegeven en afgesproken tijdstip naar Kanaalstraat 194. Neem geen 
vriendjes, vriendinnetjes of andere familie mee. 

 Kom op tijd.
 Als je aankomt of afgehaald wordt door je ouders is links van de deur een kindervak, en rechts van de deur een 

ouders vak. De vakken zijn afgezet met  plakband ,hier wachten we tot je naar binnen mag.
 Ouders/verzorgers letten zelf op dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden het oudervak.
 Als u uw kind komt ophalen komt u niet naar binnen, maar wacht u weer in het oudervak.

Tijdens de creatieve lessen houden de kinderen zich aan de volgende regels:
 Blijf op 1,5 meter afstand van de vrijwilligers en andere volwassen.
 Schud geen handen en geef geen highfives. 🐵
 Was thuis voorafgaand aan de les je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je meteen weggooit.
 Eten is niet toegestaan. Vraag het aan een vrijwilliger als je wat wilt drinken.

Er staat desinfectiegel bij de ingang en er zijn twee wastafels in de ruimte (zie plattegrond). Maak je handen schoon 
als je

o Binnenkomt
o Als je per ongeluk heb geniest of gehoest in je hand (dat moet in je elleboog!)
o Aan je gezicht gezeten hebt (mond/ neus/ ogen)
o Als je naar het toilet moet. Was je handen bij naar binnen en buiten gaan, en trek de w.c door met de klep 

op de w.c. 



De coördinator is er verantwoordelijk voor dat onderstaande zaken worden schoongemaakt aan 
het einde van de dag, en bij het wisselen van een groep kinderen:

 WC
 Tafels en stoelen
 Deurklinken
 Laptops en andere gebruiksvoorwerpen
 Kranen
 Aanvullen van zeeppompjes, desinfectiegel en papieren handdoeken

Houdt een kind zich niet aan de afspraken of wordt het kind ziek dan worden de ouder direct 
gebeld. Indien nodig moet u uw kind meteen komen ophalen. 

Nog wat algemene regels ter herinnering:
 De kinderen luisteren naar de vrijwilligers en de coördinator.
 De kinderen doen vriendelijk tegen elkaar. Niet schelden, slaan of schoppen. 

 
Let op we zijn met zijn alle verantwoordelijk voor de veiligheid van ons samen en de mens om ons heen!

Zie onderstaande plattegrond voor de hygie�nestations


