...
Sidderende zomerhitte, zo ook in smurfenland.
Niet alleen temperatuur stijgt, ook de werkdruk.
Smeren, drinken, temperatuur draaglijk houden. Warmte uit de kinderen houden met ijs, water
en zonnepet. Schoenen en luiers die tegen water kunnen. Een shirt en een pet. Aankleden,
omkleden, uit kleden en weer opnieuw.
De werkdag begint vroeg. Nog voor de eerste kinderen komen is het zaak alle extra
voorbereidingen te treffen die nodig zijn om een snikhete dag door te komen.
Tussen 11.00 en 16.30 uur ben je niet meer in staat om heel actief te acteren. De airco en
ventilatoren doen hun best, maar als je voortdurend in beweging bent, is het al snel te warm.
Daarnaast is er iets als een dress code voor de kinderopvang, je kunt niet rondlopen in je
luchtigste kleding , badkleding, te korte broek en laag decolleté of eva kostuum.
Badjes schoon spuiten, weer oppompen, vullen, waterspeelgoed. Waterbaan in elkaar zetten,
emmers, met water en een kwast voor waterverven. Emmers en teiltjes vullen. De parasols
opzetten. Goed nadenken waar je het zet en wat je neer zet. Ook daar zijn weer regels voor.
Voorzichtig met legionella, geen speelmateriaal in de badjes die uitnodigen tot drinken.
De wasmachine legen, 20 handdoeken op vouwen, de stapel weer naar beneden. Reserve petten,
zwembroeken, waterschoenen staan klaar in een bak. Lang leve de mama die het kind alles heeft
meegegeven!
Daarna hebben wij nog het dilemma van de discussie. Er zijn namelijk kinderen die niet
meewerken. Die onze goed bedoelde veiligheid en bescherm aanpak niet zien zitten.
Geen pet op houden, geen waterschoenen aan willen, geen zwemluier aan of niet ingesmeerd
willen worden. Het kost behoorlijk wat energie om deze pittige peuters zover te krijgen dat zij
wel ingesmeerd naar buiten gaan.
Voor wij naar buiten kunnen, nog een grote klus, de
eerste smeer ronde zonnebrand.
Plak, plak, plak, smeer, smeer, smeer, kind voor kind,
gezichtje, schouders, nekje, buikje, beentjes, armen en
niet vergeten de wreven. Dat wij daar na 28 jaren nog
niks op gevonden hebben. Het is een plakkerig
energierovend klusje. Het beste idee van Nederland
moest uitgevonden worden .

Mijn collega kwam met een idee, de verfroller erover, de blokkwast erlangs, leg de kinderen
naast elkaar en je kunt er drie tegelijk inrollen of kwasten!

