
 

Aandacht voor het wennen 

 

Volgende week gaat jullie kind (-eren) weer naar de opvang. Bij de vorige lockdown hebben we 

ervaren dat de kinderen gelukkig weer snel gewend zijn en met plezier naar de opvang komen. 

Vanuit deze ervaringen weten we al een beetje wat we kunnen verwachten dus we delen graag nog 

wat tips om de heropening voor de kinderen en jullie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

• Praat weer wat vaker over de opvang de aankomende dagen met je kind, noem de namen van de 

pedagogisch medewerkers en kinderen van de groep. Via het fotoalbum in het ouderportaal kan 

je ook foto’s laten zien. 

• Deze week zullen de pedagogisch medewerkers waar mogelijk ook contact met jullie zoeken om 

samen voor te bereiden op de heropening. 

• Door de corona-maatregelen kunnen jullie nog niet de groepen op bij het brengen en ophalen. 

Het overgangsmoment is daardoor vrij kort. Wij zorgen er natuurlijk voor dat kinderen de 

aandacht krijgen die ze nodig hebben om zich fijn te voelen bij ons. Je mag de groep altijd even 

bellen na het brengen om te horen hoe het gaat. 

• Vind je kind het een beetje spannend om weer naar opvang te gaan? Dat is normaal. Praat er 

over en bevestig hun gevoel daarin maar ga er niet te veel in mee. Geef je kind iets mee vanuit 

huis (favoriete knuffel, doekje of speeltje) ter ondersteuning.  

• We vinden het fijn als je de groep voor het ophalen even belt voor een overdracht. Zeker in de 

eerste weken is het goed om samen een beeld te vormen over hoe het gaat met je kind op de 

opvang en thuis, ook om onderling de contacten weer aan te halen. Er is ruimte om eventuele 

vragen of zorgen die je hebt met de medewerkers te bespreken. 

• Zeker in de eerste weken kan de opvang wat vermoeiender zijn voor je kind omdat zij weer 

moeten wennen aan de nieuwe omgeving. Je mag je kind uiteraard wat eerder ophalen als je dat 

nodig acht. Overleg dit met de medewerker op de groep. 

 


