
 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om via de nieuwsbrief van de school of kinderopvang van je 
zoon(s) en of dochter(s) een beroep op jullie te doen. Een beroep op jullie solidariteit, maar vooral ook een 
beroep op jullie flexibiliteit en organiserend vermogen.  
 
Dit klinkt misschien zwaar, maar helaas wijst de praktijk uit dat het ook zwaar is. Alweer een aantal weken 
zijn jullie naast ouders en verzorgers ook weer juf of meester. Naast opvoeden hebben jullie weer de taak je 
kind(eren) les te geven. En dat terwijl velen van jullie zelf een baan hebben en moeten werken. Dat is zwaar. 
Dat was het al tijdens de eerste lockdown in maart en dat is het nu zeker weer. Na een periode van iets 
meer ruimte en vrijheid sinds de zomer, zitten we inmiddels alweer enige weken in een (nog zwaardere) 
lockdown en helaas zijn we hier voorlopig nog niet vanaf.  
 
Hoe je ook denkt over deze maatregelen, als je kijkt naar de volle ziekenhuizen, het grote aantal (positieve) 
testen en de druk op de zorg, dan is het nodig om iets te doen. We zien dat ook in Ede en de regio. Het 
aantal besmettingen is nog steeds erg hoog, de IC’s in ziekenhuis Gelderse Vallei lopen vol en het 
personeel werkt hard om alles onder controle te krijgen.  
Kortom; willen we op korte termijn weer genieten van wat meer vrijheden dan is het nodig om ons aan de 
maatregelen te houden. Hoe lastig dit ook is. Laten we elkaar een beetje helpen om door deze moeilijke 
tijden heen te komen. Jullie als ouders, jullie kinderen, de juffen en meesters, de pedagogisch medewerkers 
van de kinderopvang; iedereen doet zijn / haar best. Houd aandacht voor elkaar, help elkaar als het kan - op 
een gepaste afstand - en heb begrip als iets even niet helemaal goed gaat of niet zoals het gepland stond.  
  
Elke week heb ik overleg met alle bestuurders van de basisscholen en kinderopvang in Ede. Onderwerp van 
gesprek van het laatste overleg was de druk op de noodopvang. In tegenstelling tot de eerste lockdown 
maken veel (meer) ouders / verzorgers in Ede gebruik van noodopvang op zowel de scholen als op de 
kinderopvang. Begrijpelijk; de rek is er wel een beetje uit, de vermoeidheid slaat toe en je werkgever is 
misschien ook steeds minder flexibel. Daarbij is de lijst met cruciale beroepen lang en mogen veel 
ouders/verzorgers gebruik maken van de noodopvang. Toch wil ik een beroep op jullie doen. Op dit moment 
zijn er (te) veel juffen, meesters en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang nodig op de 
noodopvang. Door de grote aantallen kinderen is het naleven van de Corona maatregelen lastig en dit is ook 
niet de gedachte achter het fenomeen “noodopvang”.  
Daarom wil ik via deze weg heel graag een beroep doen op de scholen, de kinderopvang, de werkgevers en 
jullie als ouders/verzorgers. Laten we elkaar helpen waar dat kan. Scholen en de kinderopvang zijn er om 
kinderen op te vangen die kwetsbaar zijn of waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft. Aan werkgevers 
wil ik vragen om begrip te hebben voor de werknemers met kinderen die op dit moment topsport bedrijven. 
En aan jullie als ouders de oproep; probeer de noodopvang waar mogelijk te ontzien. Kijk goed of je echt 
voldoet aan de voorwaarden om van de noodopvang gebruik te maken. Is dat wel het geval, is het dan 
misschien mogelijk om een dagje minder noodopvang aan te vragen en het thuis of met buren of familie op 
te lossen? Alles helpt om de druk van de noodopvang af te halen. Ik weet dat het veel gevraagd is, maar we 
moeten het samen doen.  
 
De hoop is dat de scholen en de kinderopvang op maandag 25 januari weer open kunnen. Laten we die 
hoop houden en er tot die tijd samen voor zorgen dat iedereen het kan redden.  
 
Dan wil ik afsluiten met te zeggen dat ik trots ben op alle ouders/verzorgers die het huishouden draaiende 
houden, op alle docenten die het digitaal werken weer op poten hebben staan en op de pedagogisch 
medewerkers op de kinderopvang die alle kleine kinderen zo goed opvangen. Het is zwaar, maar houdt nog 
even vol. We kunnen het niet alleen, dus help elkaar zodat we hier samen weer snel uitkomen.  
 
Vriendelijke groet,  
Wethouder onderwijs en gezondheid,  
Leon Meijer  


