
 

 

Woerden, 19 Februari 2021. 

 

Betreft; Haal- en brengmomenten 

 

Beste ouder(s), verzorgers,  

Maandag 8 februari jl. heeft de kinderopvang haar deuren weer geopend. Superfijn om alle kinderen 

weer te zien! De opening verliep op vele punten goed, maar er kwamen ook punten aan het licht die 

verbeterd konden worden.  

Net voor de opening kwam er veel informatie op ons af, die wij in korte tijd moesten verwerken. Het 

was daardoor lastig inschatten wat de maatregelen voor ons met zich mee zouden brengen. De 

afgelopen week hebben wij een en ander geobserveerd en getoetst bij onze pedagogisch 

medewerkers.  

Tijdens een ingelaste spoedvergadering met het hele team kwamen er aardig wat punten naar voren. 

Al snel werd duidelijk dat onderstaande punten voornamelijk voortkomen door de breng- en 

haalmomenten.  

De punten die naar voren komen zijn, 

• de werkdruk is veel hoger 

• De leidster heeft meer contactmomenten. 

• Snel druk in de hal 

• Meer samenvoegen groepen 

• Schoenen en jassen onoverzichtelijk (spullen kwijt) 

• Ouders kennen de leidsters niet door weinig contact. 

• Leidsters weinig tijd voor ouders. 

• Kinderen moeten te gehaast overgedragen worden. 

• Overdracht te beperkt. 

 

Vooral het haastige overdragen van de kinderen en een fatsoenlijke overdracht naar ouders toe, is 

voor ouders en leidsters een heel lastig punt. Het directe aanspreekpunt en het sociale contact 

ontbreekt en dit is een groot gemis. Het maakt het lastig om de voortgang van uw kind te bespreken, 

wat oh zo belangrijk is. 

Wij zijn hier als team mee aan de slag gegaan en zijn op zoek gegaan naar een oplossing. Wij hebben 

besloten om vanaf maandag 22 februari de overdracht niet meer in de hal plaats te laten vinden. Er 

komen voorzieningen bij de groepen, om daar de overdracht plaats te laten vinden. Daar kunnen 

ouders net als “vroeger” de persoonlijke spullen opbergen aan de kapstok. Door deze aanpassingen 

denken wij dat er meer tijd vrij is voor persoonlijk contact en er meer tijd is voor een goede 

overdracht. 

 



 

 

 

 

Vorig jaar tijdens de eerste lockdown hebben wij gebruik gemaakt van een looproute. Vanaf 

maandag 22 februari gaan wij weer gebruik maken van een looproute. Deze looproute is toegevoegd 

bij deze brief. Wij hebben deze looproute ook gemarkeerd d.m.v. pijlen en aanwijzingen in het pand. 

Deze wijziging brengt een nieuwe uitdaging, er zullen meer personen in het pand aanwezig zijn. Na 

overleg met elkaar is er dan toch voor gekozen om meer rust op de groepen te creëren en hiervoor 

te kiezen.  

 

Het is niet de bedoeling om daadwerkelijk de groepen op te gaan. In de gangen staan afzettingen en 

daar vindt de overdracht plaats. Er is voldoende ruimte om te lopen en om veilig de overdracht 

plaats te laten vinden.  

 

Tussen 7.00 en 07.30 vindt er nog wel gezamenlijke opvang plaats. Na 07.30 kunt u naar de groep 

van uw kind toe.  

 

Wij willen u vragen deze looproute te volgen en de aanwijzingen aan te houden.  

Wanneer er vragen en/ of opmerkingen zijn staan wij u graag te woord. 

Met vriendelijke groet, 

Robert en Angelique Schoenmakers. 

 

Telefoonnummers en emailadressen 

Baby groen   0348-754504 - groenbeneden@kdvdescheveschuit.nl 

Baby geel   0348-754505 - geelbeneden@kdvdescheveschuit.nl 

Dreumes blauw  0348-754506 - blauwbeneden@kdvdescheveschuit.nl 

Dreumes groen  0348-754507 - groenboven@kdvdescheveschuit.nl 

Peuter blauw  0348-754508 - blauw@kdvdescheveschuit.nl 

Peuter paars  0348-754509 - paars@kdvdescheveschuit.nl 

3+    0348-754510 - 3plus@kdvdescheveschuit.nl 

Kantoor/ planning 0348-754044 - planning@kdvdescheveschuit.nl 

Administratie  0348-754044 - administratie@kdvdescheveschuit.nl 
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