
Beste ouders van de dagopvang, 
 
In de beginperiode van de Corona uitbraak mailde ik jullie geregeld nieuwsbrieven om jullie op de 
hoogte te houden en door velen van jullie werd dit zeer op prijs gesteld.  
Nu de tweede golf zeker ook in Leiden duidelijk merkbaar is, leek het me dan ook goed om jullie 
weer vaker te mailen zodat jullie blijven weten wat er bij Pimmetje speelt.  
 
Gisteravond hebben we bij de dagopvang een algemene vergadering gehad. Daarbij is er van iedere 
groep 1 PM-er aanwezig, zodat we met 7 personen goed en veilig kunnen vergaderen. Hierbij 
hebben we ook uitgebreid gesproken over onze protocollen en of we die nog afdoende vinden. 
In de afgelopen weken zijn we meerdere malen geconfronteerd met mensen die bij Pimmetje 
geweest zijn (medewerker en ouders) die later positief getest werden. Aangezien je amper klachten 
kan hebben of nog geen klachten had, is dit niemand te verwijten maar wel een feit.  
Hoe houden we het dan met elkaar wel zo veilig mogelijk bij Pimmetje? 
 
Bij veel kinderdagverblijven mogen de ouders niet naar binnen en moeten de kinderen in een hal 
afgegeven worden. Hier willen we bij Pimmetje echt niet naar toe, aangezien we dit voor de 
kinderen geen veilige en vertrouwde overdracht vinden.  
Door te werken met de tijdsvakken waarin de kinderen gebracht kunnen worden en maar 1 ouder 
tegelijk in een groep te laten zijn, beperken/reguleren we het aantal volwassenen in huis al sterk. 
Toch staan ouders soms langer te wachten (doordat een overdracht toch meer tijd kost) en staan er 
ook meerdere ouders in de gang.  
Daarom willen we jullie vragen om vanaf volgende week een mondkapje te dragen als jullie de 
kinderen komen halen of brengen.  
Net als in de winkels betekent dit niet dat we de 1,5 meter niet meer aan hoeven houden, maar 
geeft het iets meer bescherming. Ook op het moment dat wij de baby’s persoonlijk van jullie over 
nemen.  
 
En hoe zit het dan met onszelf? 
In ons team zijn we heel strikt met de richtlijnen. Zodra iemand verkouden is, last van keelpijn heeft 
o.i.d. blijft deze persoon thuis en laat zich testen. We hebben dan ook veel last van uitval door het 
wachten op deze testen. Vanwege de enorme lange wachttijden bij de GGD zijn we deze week 
begonnen met te testen een commercieel lab. Hierdoor kunnen medewerkers meestal dezelfde dag 
nog terecht en hebben ze sneller de uitslag. Dit is tot nu toe positief ervaren.  
 
Als je dan echter negatief getest bent, kun je weer werken…. maar je bent nog steeds verkouden. En 
eigenlijk wil je niet je collega’s aansteken, want dan moeten die ook weer eerst testen. 
Daarnaast kunnen wij zelf niet overal goed de afstand van 1,5 meter aanhouden. Lopend in de 
gangen of in de keuken lukt dit eigenlijk niet. En als er iemand van ons team positief getest wordt, 
wil je niet dat een groot deel van het team in quarantaine moet omdat we geen afstand hebben 
gehouden.  
Daarom hebben we besloten dat wij op de gangen en in de keuken zelf ook mondkapjes gaan dragen 
voor onze eigen bescherming en die van elkaar.  
 
We hebben er niet voor gekozen om in de groepen een mondkapje te dragen, aangezien het voor de 
ontwikkeling van de kinderen belangrijk is dat ze je gezichtsuitdrukkingen kunnen zien. En daarnaast 
zullen de baby’s als eerste naar het mondkapje grijpen als ze op je arm zitten (nu naar je bril "#$%) en 
dat is toch ook niet de bedoeling. En het welbevinden van de kinderen blijft het allerbelangrijkste. 
 
Wachten bij de deur 
Bij onze evaluatie kwam ook naar voren dat ‘de wachtrij’ voor de deur bij sommige groepen langer is 
dan bij andere groepen. En als belangrijke oorzaak daarvan werd gezien dat je soms niet weet dat er 
een andere ouder staat te wachten. Bij de Pino’s loopt het bijvoorbeeld heel soepel omdat je door 



het raam al ziet dat er een andere ouder aankomt en de ouders ronden dan hun overdracht af en 
nemen afscheid.  
Idee is dan ook dat je bij de groepen even laat weten dat je er staat: bij de Koekiemonsters een 
klopje op het raam om oogcontact te maken, bij de Elmo’s even de deur open en contact maken. Om 
vervolgens in de gang te wachten. De leidster kan met de ouders de overdracht dan afronden, zodat 
we de wachttijd in de gangen kunnen beperken. Onze vraag aan jullie blijft om de overdracht 
concreet en bondig te houden. Er komt weer een tijd dat we het ook weer over gezellige randzaken 
kunnen hebben, maar nu nog even niet.  
 
Tenslotte nog een laatste verzoek aan de ouders van de Pino’s en Elmo’s. Aangezien het weer buiten 
steeds herfstachtiger wordt en we de koude tijd tegemoet gaan, willen we jullie vragen de 
tussendeur van het binnenpleintje-gangetje zoveel mogelijk achter je dicht te doen. Hij kan 
natuurlijk niet helemaal dicht, maar graag wel zoveel mogelijk.  
 
Afsluitend wil ik jullie bedanken voor de zorgvuldige manier waarop jullie ons informeren over de 
gezondheidssituaties bij jullie thuis. En als een ouder gedurende de dag een verkoudheid op voelt 
komen dat aan ons laat weten zodat wij het kind naar de voordeur kunnen brengen en deze ouder 
niet naar binnen komt bij Pimmetje.  
Ik hou eigenlijk niet van de meeste oneliners, maar: Samen staan we sterk.  
Bedankt.  
 
Bij vragen weten jullie me te vinden. 
Alvast een heel fijn weekend. 
 


