Plan van aanpak heropening buitenschoolse opvang per 19 april 2021:
Op ’t Belhameltje hebben wij te maken met vier verschillende basisscholen te maken en
verschillende leeftijd van 4 t/m 12 jaar, dus verschillende klassen. Hieronder een overzicht van de
basisscholen:
-

Basisschool de Sterrenboog in Beltrum
Basisschool de Willibrorders in Groenlo
Basisschool ’t Carrilon in Groenlo
Basisschool Sint Antonius in Lievelde

Op locatie de Sterrenboog bieden wij buitenschoolse opvang aan op dinsdag- en donderdagmiddag.
Beide middagen staat één leidster met een groep van maximaal 11 kinderen.
Op locatie ’t Belhameltje bieden wij elke maandag t/m vrijdag buitenschoolse opvang aan voor
maximaal 30 kinderen. Wij maken gebruik van de grote hal, het natuuratelier, de buitenschoolse
opvang ruimte en de buitenruimte.
Tijdens de vakanties wordt er ook afhankelijk van het aantal kinderen gekeken hoe de groep gesplitst
kan worden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gesplitst in leeftijdsgroepen van de klassenverdeling.
Ook tijdens eet- en drinkmomenten worden deze groepen gesplitst.
Bij beide locaties Sterrenboog en op ’t Belhameltje hebben wij twee toiletten voor de buitenschoolse
opvang. De toiletten zullen ook in leeftijdsgroepen verdeeld worden. Hier komt een plakkaat voor op
de deur te hangen, welke klassen van welke toilet gebruik maken. De deuren zullen wij open houden,
zodat iedereen zo min mogelijk de deurklinken hoeft aan te raken.
De schoonmaaklijsten worden goed bijgehouden.
Het handen wassen is belangrijk en daar wordt goed toezicht opgehouden. Er is voldoende zeep en
papieren doekjes op voorraad. Bij binnenkomst worden de handen gewassen, voor een maaltijd en
na het buitenspelen en bij zichtbare vieze handen.
We leren de kinderen niezen in de elleboog en daarna hun handen te wassen.
Wij hanteren de beslisboom of de kinderen wel of niet mogen komen op de BSO, wij verwijzen
ouders ook altijd om de beslisboom door te nemen. De nieuwste versie van de beslisboom staat op
onze website: www.belhameltje.com onder het kopje nieuws.
Het buitenschoolse opvang team bestaat uit vier vaste gezichten:
- Nienke Groot Zevert
- Mirthe Pleijzier
- Miranda te Boome
Bij het maken van de roosters wordt hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Ook zal er een
vaste invaller zijn voor op de BSO.
Tijdens het vervoer dragen de medewerkers een mondkapje.
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Medewerkers proberen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van de kinderen en zullen dit de
kinderen ook aanleren door het te benoemen.
Bij mooi weer laten de medewerkers de kinderen zichzelf insmeren met zonnebrandcrème.
Door goed te splitsen neemt de kans op besmettingen af en zijn de gevolgen t.a.v. quarantaines als
gevolg van het bron- en contactonderzoek kleiner wanneer er toch een positieve testuitslag is.
Splitsing op ’t Belhameltje:
Groep 1, 2 en 3 in de Buitenschoolse opvang ruimte
Groep 4 en 5 in het natuur atelier
Groep 6 op grote hal
De medewerkers verdelen zich dan per dag in één van deze ruimtes. Zijn er twee medewerkers nodig
dan gaat groep 6 bij in het natuur atelier.
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