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Na lange tijd hier weer een nieuwsbrief. Deze keer alleen voor de dagopvang. 

 
Coronamaatregelen. 
Gelukkig gaat het met het aantal besmettingen in Nederland de goede kant op en is het op dit moment 
rustig. Toch is het advies om wel de juiste maatregelen te blijven volgen. Vandaar dat wij bij Pimmetje 
nog steeds werken met tijdslots voor het brengen en halen van de kinderen. We vragen jullie om jullie 
daar de komende tijd nog aan te houden. Als een tijdslot toch niet helemaal passend is voor jullie, 
stuur dan even een mail naar Jacqueline. Zij kan dan kijken of er een mogelijkheid is voor een ander 
tijdslot. Op je eigen houtje het tijdslot aanpassen is niet handig. Op sommige momenten wordt het dan 
gewoon te druk in huis. 
Ook de looproutes en het handen desinfecteren bij de voordeur blijft voorlopig van kracht. We hebben 
inmiddels een mooi bakje aan de muur waar het pompje met desinfectiemiddel in zit en waar de 
kinderen niet bij kunnen. 
 
Zieke kinderen. 
Er is natuurlijk een versoepeling gekomen in de richtlijnen voor kinderen met een neusverkoudheid. 
Kinderen met een snottebel mogen gewoon weer naar Pimmetje komen. Uiteraard letten we nog wel 
goed op andere symptomen die erop wijzen dat een kindje ziek is. Bijgevoegd vinden jullie de 
Beslisboom die wij kunnen gebruiken om te kijken of een kindje wel of niet naar Pimmetje kan komen 
of bij Pimmetje kan blijven. Wellicht voor jullie ook handig om deze te bekijken.  
 
Zomervakantie. 
Veel ouders hebben hun plannen doorgegeven voor de zomervakantie. Wij merken dat er toch wel 
minder ouders en kinderen op vakantie gaan dan andere jaren. Wij zijn druk aan het puzzelen om het 
rooster voor de zomervakantie rond te krijgen. Als het nodig is voor het rooster zullen er wel eens 
leidsters wisselen van groep omdat er op een andere groep iemand nodig is en vb de eigen groep 
alleen kan draaien. Soms zullen we ook groepen samenvoegen als er minder kindjes zijn. We 
proberen zo veel mogelijk de continuïteit te waarborgen voor de kinderen. Dit doen we door dezelfde 
groepen samen te voegen. Zo zullen we op maandag vaker de Ernie’s en de Elmo’s samenvoegen. 
De koekiemonsters en de Pino’s werken al samen op woensdag. Tijdens de vakantie zullen we als het 
nodig is deze groepen ook samenkoppelen. Als er inval wordt ingezet zullen we zo veel mogelijk 
proberen vaker dezelfde invalkracht in te zetten. Maar ook onze invalkrachten gaan natuurlijk op 
vakantie. 
Als jullie een dag willen ruilen voor jullie kind of jullie willen je kind een dag extra brengen zal dit niet 
altijd kunnen omdat het gewoon drukker is op de groepen omdat er minder ouders op vakantie gaan. 
Wij moeten goed naar het rooster kijken voordat we een ruiling of een extra dag toe kunnen zeggen. 
Uiteraard doen we ons best om jullie zo veel mogelijk tegemoet te komen. 
 
 
Veiligheid van de kinderen. 
Bij Pimmetje proberen we een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor de kinderen. Hier 
gebruiken wij ook verschillende hulpmiddelen voor. 
Wij vragen jullie als ouders om ons hierbij te helpen.  
Het is niet de bedoeling dat de kinderen zelf het knopje met het belletje bij de voordeur gebruiken om 
de deur te ontgrendelen. De deur is juist afgesloten zodat de kinderen niet de straat op kunnen. Het is 
niet handig om je kind te leren dat dit knopje er zit en dat ze dit in mogen drukken. 



Ook de traphekjes bij de Grovers zijn alleen om te bedienen door volwassenen. De kinderen mogen 
hier niet aan komen. Leer je kind dus niet hoe het traphekje werkt. Wij hebben inmiddels 1 traphekje 
moeten aanpassen omdat een kindje die kon openmaken. 
Ook het desinfectiemiddel is voor volwassenen. Het is erg giftig spul en we zouden niet willen dat een 
kind dit in de mond of in het oog zou krijgen. 
 
 


