
         Woerden, 23 maart 2020 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Nu de overheid allerlei noodmaatregelen heeft getroffen vanwege het coronavirus, heeft dit 

gevolgen voor de manier waarop wij onze opvang kunnen aanbieden. In de periode dat deze 

maatregelen gelden maken we enkele uitzonderingen op ons pedagogisch beleidsplan en daar willen 

wij u graag over informeren. Deze uitzonderingen maken we in goed overleg met de directie, 

gemeente en GGD, oudercommissie en pedagogisch medewerkers.  

In deze brief vind u een verkorte versie van de het aangepaste beleid. We zijn zelf nog bezig met een 

noodprotocol en zullen deze zo snel mogelijk publiceren.   

In de praktijk komt het op het volgende neer:  

Het personeel krijgt een aangepast nood-rooster, zo beperken en spreiden we de werkdruk en 

contactmomenten binnen het kinderdagverblijf.  

We hebben besloten de aankomende week de groepen iets anders in te delen en alleen gebruik te 

maken van twee groepen op de begane grond.  

• Op baby geel komt een groep met kinderen van 0-2 jaar, zij spelen daar met hun vertrouwde 

baby en dreumes leidster(s). 

• Op dreumes blauw komt een groep van 2-4 jaar, zij spelen daar met hun vertrouwde 

dreumes en peuter leidster(s). 

Uiteraard observeren wij continue de sociaal- emotionele veiligheid en het welbevinden 

evenals de ontwikkeling van ieder kind.  

• Wanneer nodig zal bekeken worden om een extra groep te openen.  

• Beide groepen zijn zo ingericht om de kinderen te ondersteunen en stimuleren in hun 

ontwikkeling.  

• Er wordt voor enkele kinderen afgeweken van de stamgroep. Wij zullen ons uiterste best 

doen om u zoveel mogelijk te informeren wanneer er van stamgroep gewisseld wordt.  

• Om de overgang zo klein mogelijk te maken en de emotionele veiligheid te waarborgen zijn 

er van elke leeftijdsgroep (baby, dreumes en peuter) twee pedagogisch medewerkers per 

doelgroep in het pand aanwezig. Op die manier kent uw kindje altijd een pedagogisch 

medewerker en is er voldoende expertise in huis voor elke leeftijdsgroep, waardoor de zorg 

die we aanbieden van hoge kwaliteit blijft. Tevens zijn Ryanne, Miranda en Angelique 

verdeeld over de week aanwezig en zij zijn ook vaste gezichten voor de kinderen.  

 



 

 

 

• Het dagritme verloopt zoals de kinderen gewend zijn, met uiteraard allerlei activiteiten 

gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden.  

• Het deurbeleid wat wij vorige week verzonden hebben blijft nog steeds van kracht. Met een 

kleine wijziging voor de peuters, zij hoeven niet naar boven, maar naar het blauwe 

dreumeslokaal beneden.  

• We spelen gespreid buiten voor en achter met een beperkt aantal kinderen per keer. 

Wij realiseren ons dat het voor u en uw kind allemaal iets anders verloopt binnen ons 

kinderdagverblijf dan u gewend bent en danken iedereen voor de medewerking, het begrip en de 

fijne communicatie die we afgelopen weken met elkaar hebben gehad.  

Met vriendelijk groet,  

Angelique Schoenmakers. 


