
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
 
5 januari 2022 
 
 
Betreft: heropening basisonderwijs en bso per 10 januari a.s. 
 
 
Beste ouder, 
 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u mede namens alle collega’s een gezond en gelukkig 2022 
te wensen! Het nieuwe jaar is vanuit het belang van onze kinderen gezien goed begonnen met het besluit 
van de regering: maandag 10 januari kunnen we de deuren van onze kindcentra - naast de dagopvang die 
gewoon is doorgegaan - weer openen voor onze peuterspeelgroepen, ons onderwijs en onze 
buitenschoolse opvang. We kijken ernaar uit alle kinderen dan weer te verwelkomen. Tot 8 januari gaan we 
door met onze noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. 
 
Regels voor kinderopvang & onderwijs 
De regels die voor de verlengde kerstvakantie zijn ingevoerd, blijven vooralsnog gelden: 

• kinderen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) 
testen 

• kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar het kindcentrum 

• voor kinderen van groep 6, 7 en 8 en alle medewerkers geldt het dringende advies mondkapjes te 
dragen in de gang 

• voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers geldt het dringende advies twee keer per 
week thuis een preventieve zelftest te doen (dus ook als er geen klachten zijn). Als de test positief is, 
gaat de betrokkene met zijn of haar huisgenoten in quarantaine en laat zich testen in de GGD-
teststraat. Als de test negatief is, kan het kind of de medewerker weer naar het kindcentrum. Dit 
dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 

De overheid publiceert binnenkort mogelijk een nieuw quarantaineprotocol aan de hand van het OMT-
advies van maandag. We houden u op de hoogte. 
 
Mogelijk kunt u deze inmiddels dromen, maar we zetten toch maar weer de basisregels op een rij: 

• schud geen handen 

• was regelmatig minstens 20 seconden goed de handen met water en zeep  

• hoest en nies in de elleboog 

• gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

• zorg voor voldoende frisse lucht 

• volwassenen, dus PIT’ers en ouders, houden 1,5 meter afstand tot elkaar (kinderen hoeven geen 1,5 
meter afstand tot elkaar en tot een volwassene te houden). 

 
 



 

Voor ons zijn en blijven deze regels het uitgangspunt. Het toepassen ervan op onze verschillende 
kindcentra vraagt soms om maatwerk. Dat neemt niet weg dat op alle PIT-locaties onze kernwaarden 
‘Samen’ en ‘Geborgenheid’ altijd voorop staan. Wij blijven er met elkaar alles aan doen om uw kind(eren) 
een veilige en vertrouwde ontwikkelomgeving te bieden.  
 
Compensatie bso 
Maakt u voor uw kind(eren) gebruik van de bso en/of vakantieopvang en heeft u onze factuur tijdens de 
sluiting volledig doorbetaalt, dan ontvangt u voor de periode van 21 december 2021 tot 8 januari 2022 een 
tegemoetkoming van uw eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Dit geldt ook als u gebruik moest 
maken van onze noodopvang. Deze compensatieregeling is vergelijkbaar met die van de vorige 
sluitingsperiodes. Uiteraard geldt deze tegemoetkoming niet voor de ouders van de 0- tot 4-jarigen die naar 
onze dagopvang komen omdat deze opvang gewoon open is gebleven. Voor meer informatie over de 
regeling verwijzen we u graag naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-kosten-kinderopvang-ouders. 
 
Samen verder 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de pedagogisch medewerker, leerkracht of leidinggevende 
van uw kindcentrum. Voor de nieuwste corona-ontwikkelingen kunt u ook terecht op onze website onder 
het kopje Nieuws/Coronavirus (https://www.pit-ko.nl/coronavirus). Naast actuele informatie over PIT en 
het coronavirus staan daar diverse links naar pagina’s met relevante informatie.  
 
We zijn blij dat onze kindcentra maandag weer voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar open mogen, maar we 
realiseren ons terdege dat de omikronvariant van het coronavirus in hoog tempo tot steeds meer 
besmettingen leidt. Ik wil u dan ook nogmaals vragen om met elkaar de regels te volgen. Mochten er 
specifieke maatregelen nodig zijn, dan brengt uw kindcentrum u hiervan op de hoogte. Weer bedankt voor 
uw begrip en medewerking! 
 
Hartelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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