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Amsterdam, 27-01-2020   

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is ons de laatste tijd opgevallen dat er ouders/verzorgers zijn die vrij makkelijk met onze 
programma tijden omgaan.  
 
Vaak worden kinderen te laat gebracht en/of te laat opgehaald. 
U zult begrijpen dat dit zeer storend voor de kinderen is als we net met de kring zijn begonnen! 
Het is de bedoeling dat de kinderen in de ochtend tussen 07.30 en 09.00 gebracht worden, dit is de 
inloop. 
Dit is het moment van begroeting en informatie uitwisselen tussen ouders en de pedagogisch 
medewerkers.   
U kunt voor deze tijd ook nog even een kwartiertje met uw kind meespelen en zien waar uw kind zich 
mee bezig houdt.  
 
Om exact 09.00 uur start het VE programma met de kring. Deze start is heel belangrijk, zo heeft uw 
kind een duidelijke start van de dag. Ze ontwikkelen hier hun sociale vaardigheden, nemen zo de dag 
door om te weten wat ze te wachten staat en leren een routine aan. Wanneer dit moment telkens 
verstoord wordt, raken de kinderen steeds afgeleid met als gevolg geen concentratie meer in de 
kring en tijdens het ontbijt. Wij kunnen dan ook geen kwalitatief VE programma aanbieden van 09.00 
tot 09.30, dat vinden wij heel erg jammer.  
 
Dit geldt ook voor het programma van De Lieverdjes. 
 
Ook als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen of later komt, is het de bedoeling dat 
u ons even op tijd belt/mailt/appt dat uw kind niet komt of later komt en dit graag ook vóór 08.00 
uur in de ochtend, dit mag ook de dag ervoor zijn. Dit i.v.m. kinderen die extra willen komen, van een 
ruil dag gebruik willen maken of de planning van de leidsters op deze manier op tijd te weten komen. 
 
Wij willen u er graag op attenderen dat wij hier strenger op gaan toezien met ingang van nu. 
Mocht het toch nog steeds vaker voorkomen, dan zijn wij genoodzaakt de toegang van 09.00 tot 
09.30 te weigeren om de kwaliteit voor de kinderen te waarborgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Lieve Schoot 


