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Beste ouders van Pimmetje, 
 
Zoals uitgebreid in het nieuws is geweest, is het in het onderwijs en de kinderopvang een 
grote puzzel om de bezetting op niveau te houden. Volgens de richtlijnen van het Ministerie 
en RIVM laten medewerkers zich bij milde klachten meteen testen en blijven thuis, tot zij een 
negatieve uitslag hebben. Hierdoor is er een grote uitval van medewerkers aangezien 
iedereen met een kleine verkoudheid of keelpijn minimaal een week thuis moet blijven door 
de wachttijd op de testen.  
Zoals jullie gemerkt hebben, speelt dit zeker ook bij Pimmetje. We doen er alles aan om de 
stabiliteit voor de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. Toch staan er hierdoor wel 
geregeld andere pedagogisch medewerkers of wijzelf op de groep van jullie kinderen. En ook 
worden de kinderen daardoor soms op een andere groep opgevangen. Uiteraard proberen 
we dit zoveel mogelijk te voorkomen en denkt het team heel flexibel mee in oplossingen. 
Hierdoor zijn we wel iets terughoudender in het toezeggen van ruilingen of extra dagen.  
 
Afgelopen maandag hebben jullie allemaal een mail van Pimmetje gekregen, aangezien een 
medewerker van Pimmetje besmet was met het Coronavirus.  
Dit was natuurlijk voor iedereen hier wel schrikken en we hebben dan ook snel de 
maatregelen getroffen die we moesten nemen. Gek blijft daarbij wel dat, door de lange 
wachttijd tussen eerste klachten – test – uitslag, je voor je gevoel eigenlijk pas achteraf er 
iets aan kan doen. Gelukkig lijkt het er nu op dat er hier verder geen besmettingen uit 
voortgekomen zijn.  
 
Het was voor ons echter wel een signaal om zeer bewust te blijven van de risico’s en het 
volhouden van onze maatregelen en protocollen.  
En dat betekent dat we hier ook bij jullie op willen blijven aandringen. Soms merken we dat 
ouders het idee hebben dat de afgesproken maatregelen niet meer van toepassing zijn.  
Zeker nu de besmettingscijfers in de provincies Zuid- en Noord-Holland rap toenemen is het 
tegendeel eigenlijk waar. Nu is het absoluut heel belangrijk dat jullie als ouders ook onze 
protocollen blijven volgen.  
 
Dus voor de volledigheid vinden jullie in de bijlage bij deze mail de protocollen zoals die nu 
gelden voor zowel de dagopvang als de naschoolse opvang. Daarbij zit ook de nieuwe 
beslisboom, die nu geldt voor alle kinderen van 0-12 jaar. Kijk hier vooral goed naar! 
 
Volhouden 
We zitten nu pas aan het begin van het verkouden-griepseizoen. En we kunnen alleen maar 
hopen dat we het de komende maanden vol kunnen houden.  
Aangezien de testcapaciteit van de GGD niet voldoende lijkt te zijn en we geen voorrang 
gaan krijgen bij het testen (onderwijs wel), is de branche aan het kijken hoe we dit zelf op 
kunnen gaan vangen. Het is niet werkbaar als iedere verkouden medewerker (ruim) een 
week thuis zit te wachten op de test en testuitslag. De Branchevereniging is dan ook 
afspraken aan het maken met een commerciële testlocatie. Wij worden in de gelegenheid 
gesteld om deze testen in te kopen, zodat onze medewerkers sneller de uitslag hebben en 
weer inzetbaar zijn. Wij zijn ook van plan hier gebruik van te gaan maken.  
 



We kunnen alleen niet uitsluiten dat we in de komende maanden niet meer voldoende 
personeel hebben. We hebben hiervoor een noodscenario gemaakt met alle stappen die wij 
kunnen zetten voor het zover is. Dit is inclusief het inzetten van uitzendkrachten, zoals we dit 
nu al doen bij de naschoolse opvang.  
Dit noodscenario zullen we nu eerst met de oudercommissie gaan bespreken en hun input 
hierover vragen. Daarna zullen we jullie hier verder over berichten.  
 
Mochten er vragen zijn, dan horen we het graag. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip.  
 
 
 
 
 
 
 


