
 

         Woerden, 28 september 2020 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Na een periode waarin we het virus met elkaar redelijk onder controle hebben gekregen grijpt het 

virus toch weer om zich heen. Helaas ziet het er naar uit dat we in een tweede golf beland zijn. We 

zijn wederom terechtgekomen in een zeer verwarrende tijd. 

Met de herfst voor de deur ontstaan er meer verkoudheidsklachten wat resulteert in meer testen. 

Dit merken wij ook onder ons personeel, waardoor wij er niet aan ontkomen om regelmatig leidsters 

te laten testen. Wij volgen hierin de richtlijnen van GGD en RIVM, wat betekent dat een leidster met 

verkoudheidsklachten of andere corona gerelateerde klachten direct naar huis gestuurd wordt en 

verzocht wordt om zich te laten testen. Een leidster gaat pas weer aan de slag na het ontvangen van 

de uitslag met een negatief beeld. 

De wachttijden om een testafspraak te maken worden langer door een te groot aantal 

testaanvragen. Dit heeft gevolgen voor de planning welke hard moet werken om alles rond te 

krijgen. Het is regelmatig een uitdaging om op iedere groep een gediplomeerd leidster te hebben 

staan. Door de flexibiliteit en bereidheid van onze medewerkers zijn we hier nog steeds in geslaagd. 

Het kan zijn dat wij genoodzaakt zijn om kinderen bij afwezigheid van een leidster op een andere 

groep te plaatsen of groepen samen te voegen. Uiteraard zullen wij zo spoedig mogelijk contact met 

u opnemen om dit met u te overleggen. Wij zullen zo veel mogelijk rekening houden met het vaste 

gezichtencriterium, de stamgroep van uw kind en er alles aan doen om de emotionele veiligheid van 

uw kind te waarborgen. 

Het inplannen van flexibele opvang en het ruilen van dagen wordt steeds lastiger om in te plannen. 

Wij zullen er alles aan doen om de service te bieden die wij normaal bieden. Wij willen u vragen om 

zo ver mogelijk van te voren de flexibele opvang aan te vragen.  

Helaas moeten wij melden dat wij recent te maken hebben gehad met een medewerker die positief 

is getest. Deze medewerker heeft op het moment dat zij ( milde ) gezondheidsklachten kreeg direct 

haar verantwoordelijkheid genomen en de richtlijnen gevolgd van de GGD en het RIVM. Gelukkig 

voelt deze leidster zich weer helemaal in orde en mag zij weer aan het werk. De ouders van de 

kinderen en medewerkers die in nauw contact geweest zijn met deze medewerker zijn geïnformeerd. 

Er zijn tot zover gelukkig geen andere besmettingen geconstateerd. 

Wanneer u zich hier zorgen over maakt en/ of vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Vraagt u dan naar Angelique. Jolanda of Robert. Wanneer wij door omstandigheden moeilijk te 

bereiken zijn kunt u ook een mail sturen naar kantoor@kdvdescheveschuit.nl met uw vraag en 

eventueel uw telefoonnummer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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Door deze hele situatie is de werkdruk op kantoor ook een stuk hoger. Angelique, Ryanne en Jolanda 

staan nu regelmatig op de groep door meer afwezigheid van leidsters. Dit heeft tot gevolg dat zij 

minder tijd hebben voor hun administratieve werkzaamheden. Hierdoor kan het zijn dat antwoord 

op uw mail en diverse communicatie langer op zich laat wachten.  

Wij hebben enige tijd geleden de tent weggehaald en ontvangen de kinderen nu in de gang. Dit is 

wat minder ruim waardoor er maar 1 ouder per keer naar binnen kan. Wij zijn ons er van bewust dat 

dit niet heel ideaal is, maar willen u vragen deze maatregel aan te houden. Wilt u bij het wegbrengen 

de overdracht zo kort mogelijk houden? Dit om de doorstroom met wegbrengen zo snel mogelijk te 

laten verlopen, zodat andere ouders niet te lang buiten moeten wachten.  

Wanneer er bijzonderheden of vragen zijn kunt u uiteraard altijd even bellen.  

Wij krijgen van ouders regelmatig vragen wanneer kinderen naar de opvang mogen. Er heerst nog 

best veel onduidelijkheid wat hier de regels van zijn. Om makkelijker te kunnen beoordelen is er een 

beslisboom ontwikkeld waarin omschreven staat wanneer uw kind naar de opvang kan. Deze is in de 

mail bijgevoegd als bijlage. 

Onze ervaring is dat de 1.5m bij het wegbrengen niet altijd gewaarborgd kan worden, daarom willen 

wij met ingang van donderdag 1 oktober ouders verzoeken om bij het ophalen en wegbrengen een 

mondkapje te dragen. De leidsters die bij de deur staan, zullen ook een mondkapje dragen.  

Wij willen u bedanken voor uw begrip en houden u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen of 

maatregelen zijn.  

Wanneer u vragen heeft staan wij graag klaar om deze te beantwoorden.  

Met vriendelijke groet, 

Angelique en Robert Schoenmakers 

Robert.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl 

Angelique.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl 

  

mailto:Robert.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl
mailto:Angelique.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl


 

 

 

 

Communicatie 

Wij doen ons uiterste best om alle ouders van informatie te voorzien. Het komt helaas regelmatig 

voor dat de door ons verstuurde mail in uw spam terecht komt. Er is hard gewerkt om u via onze 

website nog beter en sneller van informatie te kunnen voorzien.  

Klik hier voor onze website. Deze is echter wel beveiligd met een inlog. 

Naast de nieuwe informatie die u van ons krijgt blijven nog steeds de richtlijnen van het RIVM en 

GGD en de door ons genomen maatregelen van kracht. 

Wie wat waar 

Onderstaand vindt u relevante emailadressen en het telefoonnummer van de Scheve Schuit: 

Telefoonnummer algemeen - 0348-754044.  

 

Financieel – Administratie@kdvdescheveschuit.nl 

Robert en Jolanda beantwoorden graag uw vragen. 

 

Vragen rondom het coronavirus – kantoor@kdvdescheveschuit.nl 

Angelique, Robert en Jolanda beantwoorden graag uw vragen. 

 

Planning – planning@kdvdescheveschuit.nl 

Angelique en Ryanne beantwoorden graag uw vragen. 

 

Heeft het om welke redenen dan ook voorkeur om het privé te houden, kunt u ons ook persoonlijk 

mailen. 

Angelique.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl 

Robert.schoenmakers@kdvdescheveschuit.nl 
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