Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

1 april 2020

Betreft: verlenging coronamaatregelen tot en met 28 april

Beste ouder,
Zoals u inmiddels ongetwijfeld weet, heeft het kabinet besloten om de sluiting van de kinderopvang en het
onderwijs te verlengen tot en met 28 april en de noodopvang voor ouders in vitale beroepen tot die datum voort
te zetten. Daaraan gekoppeld blijft de financiële regeling voor het vergoeden van de eigen bijdrage voor de
kinderopvang van kracht.
We beseffen dat deze langere periode zowel voor u als uw kind(eren) weer de nodige en misschien wel
zwaardere uitdagingen met zich meebrengt. Daarbij is het belangrijk dat we oog voor elkaar hebben en houden.
Dat betekent voor ons dat we er vanuit het ontwikkelrecht van uw kind(eren) alles aan blijven doen om de
noodopvang en het thuisonderwijs zo goed mogelijk te verzorgen. Zo zijn we achter de schermen op ict-gebied
voortdurend hard bezig om het thuisonderwijs technisch gezien nog beter te laten verlopen.
Het betekent ook, dat we er voor u willen zijn als het even niet lekker gaat. Dat kan van alles zijn, van geen
goede internetverbinding of tablet tot (leer)problemen bij uw kind. Ik wil u vragen dit met ons te delen. Mogelijk
kunnen wij hulp en ondersteuning bieden en anders weten we op wie we bij de gemeente of andere instanties
een beroep kunnen doen. Samen staan we sterker.
Oog hebben voor elkaar betekent tevens dat we om uw begrip vragen als het even niet loopt zoals u had
verwacht. Geef dat aan, maar bedenk daarbij dat de verlenging van de coronamaatregelen ook impact heeft op
onze medewerkers. Laten we vooral samen zoeken naar oplossingen en elkaar in de lucht houden.
Op 21 april neemt het kabinet het besluit over wat er na 28 april moet gebeuren. Dat betekent dat er
onduidelijkheid bestaat over de kinderopvang in de meivakantie. We werken daarvoor verschillende scenario’s
uit zodat we, zodra het kabinet uitsluitsel geeft, u kunnen informeren. Op onze webpagina www.pitko.nl/coronavirus vindt u de laatste informatie over het coronavirus.
We doen er alles aan om in verbinding te blijven met u en uw kind(eren) en kijken samen met u uit naar betere
tijden!
Veel gezondheid en hartelijke groeten,
namens de teams van onze kindcentra
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