
Plan Sportstuif Veldhoven – Corona maatregelen en opening BSO 
 
Hygiëne maatregelen:  
• Bij aankomst bij Sportstuif wassen de kinderen hun handen met zeep.  

• Bij elk eet moment wassen de kinderen hun handen met zeep.  

• Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  

• Medewerker en kinderen houden, waar mogelijk, 1.5 meter afstand.  

• Medewerkers onderling houden 1.5 meter afstand  

• De ruimtes van Sportstuif, de toiletten en in- en uitgangen worden dagelijks gepoetst. 

• We spelen zoveel mogelijk buiten!!  

• Houd de basisgroepen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Dit geldt voor de kinderen maar 
ook voor de medewerkers.  

 
Per dag is aangegeven welke scholen er zijn, hoeveel klassen per school, welke medewerkers 
aanwezig zijn, welke kinderen van welke school in één basisgroep zitten en in welke ruimtes 
de basisgroepen zitten.  

Maandag: 
1. Verschillende scholen bij 2 locaties: 

Rood-Wit 
- Op Dreef: verschillende klassen 
- Meerhoef: verschillende klassen 

Basko 
- Op Dreef: verschillende klassen 
- Brembocht: 1 klas 
2. Medewerkers op de groep bij 2 locaties 

- Rood-Wit: Rachelle & Bart 
- Basko: Martine & Sander 
3. Groepenverdeling: 

Binnen hebben we een groepsverdeling van max 4 kinderen per tafel van dezelfde school en 
maken we gebruik van de kantine. Op één locatie zijn maximaal 20 kinderen. 

 

Dinsdag: 
1.  Verschillende scholen bij 2 locaties: 

Rood-Wit 
- Op Dreef: verschillende klassen 
- Meerhoef: verschillende klassen 
- Rank: 1 klas 

Basko 
- Op Dreef: verschillende klassen 
- Meerhoef: 1 klas 
- Dick Bruna: 1 klas 
- Eigenwijs: 2 klassen 
2.  Medewerkers op de groep bij 2 locaties 

- Rood-Wit: Pim & Martine 
- Basko: Rachelle & Sander 
3.  Groepenverdeling: 

Binnen hebben we een groepsverdeling van max 4 kinderen per tafel van dezelfde school en 
maken we gebruik van de kantine. Op één locatie zijn maximaal 20 kinderen. 



 
 

Woensdag:  
1.  Verschillende scholen bij 1 locatie: 

Basko 
- Op Dreef: 1 klas 
- Dick Bruna: 1 klas 
- Eigenwijs: 1 klas 
2.  Medewerker op de groep bij 1 locatie 
-    Rachelle 
3.  Groepenverdeling: 

Binnen hebben we een groepsverdeling van max 4 kinderen per tafel van dezelfde school en 
maken we gebruik van de kantine. Op één locatie zijn maximaal 20 kinderen. 
 

Donderdag: 
1.  Verschillende scholen bij 2 locaties: 

Rood-Wit 
- Op Dreef: verschillende klassen 

Basko 
- Op Dreef: verschillende klassen 
- Meerhoef: verschillende klassen 
- Dick Bruna: 1 klas 
- Eigenwijs: 2 klassen 
- Doo: 1 klas 
2.  Medewerkers op de groep bij 2 locaties 

- Rood-Wit: Pim & Rachelle 
- Basko: Sander & Roy 
3.  Groepenverdeling: 

Binnen hebben we een groepsverdeling van max 4 kinderen per tafel van dezelfde school en 
maken we gebruik van de kantine. Op één locatie zijn maximaal 20 kinderen. 

 

Vrijdag:  
1.  Verschillende scholen bij 1 locatie: 

Basko 
- Op Dreef: 1 klas 
- Dick Bruna: 2 klassen 
- Eigenwijs: verschillende klassen 
- Rank: 1 klas 
- Brembocht: 2 klassen 
2.  Medewerker op de groep bij 1 locatie 
-    Rachelle 
3.  Groepenverdeling: 

Binnen hebben we een groepsverdeling van max 4 kinderen per tafel van dezelfde school en 
maken we gebruik van de kantine. Op één locatie zijn maximaal 20 kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 



Het ophaalbeleid 

• Door de Corona maatregelingen zijn er geen ouders/verzorgers binnen bij Sportstuif toegestaan. 

• U mag de kinderen vanuit buiten ophalen. Meestal zijn we buiten aan het spelen en zien we u al 
snel. 

• Wanneer we bij Basko binnen zijn, mag u aankloppen bij de schuifpui onder de overkapping. Om 
drukte te voorkomen onder de overkapping willen we u vragen om vervolgens buiten de 
overkapping te wachten.  

• Wanneer we bij Rood-Wit binnen zijn, mag u aankloppen bij de voordeur. Om drukte te 
voorkomen onder de overkapping willen we u vragen om vervolgens buiten de overkapping te 
wachten. 

• Er dient altijd rekening te worden gehouden met de 1,5 meter afstand tussen andere ouders en 
het personeel van Sportstuif.  

 
 
 


