
Beste ouders van Pimmetje, 
 
Zoals jullie zullen begrijpen zijn wij afgelopen week druk begonnen aan onze puzzel.  
Zowel bij de dagopvang als bij de naschoolse opvang zijn we aan het inventariseren welke kinderen 
we op welke dagen kunnen verwachten.  
Allereerst wil ik iedereen bedanken die al antwoord heeft gegeven op onze inventarisatie-vragen.  
 
Bij de dagopvang hebben we van bijna alle ouders nu al antwoord en kunnen we de puzzel gaan 
maken. Welke aangevraagde ruilen (vanwege de schooldagen van broertjes/zusjes) kunnen we 
toezeggen en hoe gaat ons rooster er dan uit zien? 
 
Bij de naschoolse opvang wachten we nog op flink wat reacties. En die reacties zijn juist 
verschrikkelijk belangrijk voor ons. Want dan pas kunnen wij onze nieuwe ophaalschema’s gaan 
maken, onze nieuwe daglijsten en ons rooster. Pas als wij weten welke kinderen wij op welke dagen 
op moeten gaan halen, kunnen wij onze logistieke puzzel gaan maken.  
En jullie zullen snappen hoe omvangrijk dat is, aangezien alle kinderen op andere dagen gaan komen 
en ook nog wisselend per week. De meeste scholen werken namelijk met wisselende weekroosters.  
Daarom willen we jullie vragen uiterlijk dit weekend aan ons door te geven wanneer we jullie 
kinderen kunnen verwachten!! Dus ook als je nog niet alles zeker weet: laat dat ook weten! 
 
Maandag moeten we met de planningen beginnen. Dus antwoorden die later komen, kunnen we hier 
niet meer in meenemen. Want naast de opzet moeten we ook een soort check maken om straks zo 
min mogelijk fouten te maken. Ik hoop op jullie begrip hiervoor en jullie medewerking.  
Alvast bedankt voor de moeite. 
 
Naast de inventarisatie zijn we ook bezig met het maken van afspraken/protocollen waarmee wij 
denken op een zo veilig mogelijke manier open te kunnen gaan. Volgende week zal ik deze aan jullie 
toesturen, zodat iedereen weet wat hij/zij kan verwachten vanaf 11 mei.  
 
Zoals ik vorige week al schreef, beseffen wij ons heel goed dat het voor de jonge kinderen weer een 
hele stap zal zijn om weer naar Pimmetje te komen. En ik wil jullie dan ook alvast meegeven/ 
geruststellen: bij de dagopvang mogen de ouders straks naar binnen en naar de groep komen om 
hun kind te brengen en zal er een persoonlijke overdracht zijn. Dit echter wel binnen de strikte 
afspraken die we hiervoor uitgedacht hebben. Dit zijn dan ook de protocollen waar ik in 
bovenstaande stukje over schrijf. Zo gaan wij er vanuit dat we ook de emotionele veiligheid aan de 
kinderen kunnen geven.  
 
Tot zover even het korte nieuwsbericht voor vandaag. 
Volgende week kunnen jullie meer informatiemails van ons verwachten.  
Voor nu wil ik jullie alvast een fijn weekend wensen.  
 
 


