
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Aan:  Betrokken docenten  
 
Betreft:   Verzoek vrijaf “Pleegkleinkinderen” 
 
Datum:  september 2019 
 
Ons kenmerk:  “Pleeggrootouder-en-kleinkind-dag op 6 november 2019 
 
 
 
Geachte Mevrouw/Mijnheer, 
 
Op woensdag 6 november a.s. houdt onze “Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Neder-
land” een speciale “Pleeggrootouder-en-kleinkind-dag“ voor pleeggrootouders die de volledige zorg 
dragen voor één of meerdere (pleeg)kleinkinderen om wat voor reden dan ook. 
 
Naar deze jaarlijks terugkerende dag kijken de pleeggrootouders heel erg uit, daar zij in de eerste plaats 
weer eens in persoonlijk contact kunnen komen met andere pleeggrootouders en op de tweede plaats 
omdat wij een voor hen bijzonder interessant programma hebben kunnen samenstellen met diversen 
prominenten - als gastsprekers en forumleden - uit de politiek, jeugdzorg, pleegzorg, juristen en derge-
lijke, allen gespecialiseerd op Jeugd- en Pleegzorgzaken. Deze door verschillende jeugdzorgaanbie-
ders, Stichting Kinderpostzegels en bedrijven gesponsorde dag zal worden gehouden in Alkmaar. 
 
Zoals voorgaande jaren (dit is de 13e keer) hebben wij gemeend niet alleen de pleeggrootouders uit te 
moeten nodigen maar daarbij ook de kleinkinderen waar zij de zorg voor dragen. De voornaamste 
redenen hiervoor zijn dat deze pleegkinderen ook in contact kunnen komen met “lotgenootjes” en om 
hen daarbij tegelijkertijd een bijzondere en fantastische dag te kunnen bezorgen. Terwijl de opapa’s en 
omama’s op de dag het specifieke programma voor henzelf bijwonen worden de jongere kinderen ver-
rast met een geheel verzorgde dag. Onder begeleiding kunnen de kinderen allerlei activiteiten onder-
nemen.  
  
Gaarne zou het bestuur van de stichting u dan ook willen verzoeken om - in dit bijzondere geval - uw 
pupil/ leerling voor dit evenement een dag vrij te geven zodat grootouders en hun kleinkind(eren) ge-
zamenlijk volop kunnen genieten van deze speciale dag. 
 
Mocht u eventueel nog vragen hebben kunt u contact opnemen met ondergetekende op 0546-714452 
Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Jos Verhoeven secr. 
 
Inschrijving;  Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nummer 08185185 
Bankrekening:  NL03 RABO 0328 8120 56 tnv JFH van Grunsven (Penningmeester) 
Website:  www.pleeggrootouders.nl                                          
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