
[Mail aan de ouders die gebruikmaken van de peuterspeelgroep met gemeentelijke subsidie] 
d.d. 20 april 2020 
 
Onderwerp: bericht voor ouders die gemeentelijke subsidie krijgen voor de peuterspeelgroep - 
duidelijkheid over de terugbetaling van uw eigen bijdrage  
 
 
Beste ouder, 
 
We hebben goed nieuws: de uitvoering van de compensatieregeling - waarbij u als ouder de eigen 
bijdrage die u heeft betaald voor de peuterspeelgroep terugkrijgt - is rond. Graag lichten we toe 
hoe deze terugbetaling in zijn werk gaat, zodat u weet waar u (financieel) aan toe bent.  
 
U maakt gebruik van de gemeentelijke subsidieregeling voor de peuterspeelgroep. Dat betekent 
dat u maandelijks van ons een factuur ontvangt voor uw eigen bijdrage aan de peuterspeelgroep. 
Met de gemeente is afgesproken dat u deze eigen bijdrage voor de periode waarin de opvang 
gesloten is, dus van 16 maart tot en met 28 april, vergoed krijgt. Hiervoor maken wij eind april dit 
bedrag aan u over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is.  
 
Mochten de maatregelen rondom het coronavirus verlengd worden tot na 28 april, dan loopt ook 
de compensatieregeling door. Voor meer informatie verwijzen we u naar de speciale 
coronapagina op onze website https://www.pit-ko.nl/coronavirus. Als u nog vragen heeft, kunt u 
contact met ons opnemen via 078 - 820 00 10 of klantenservice@pit-ko.nl. 
 
Tot slot willen we u bedanken voor uw geduld, uw steun, uw begrip, uw attente berichten en uw 
blijk van vertrouwen in PIT en u veel sterkte wensen met alle gevolgen van het coronavirus. Met u 
kijken we uit naar wat het kabinet morgen bekend gaat maken over de plannen voor de 
kinderopvang en het basisonderwijs na 28 april. We missen de kinderen heel erg en hopen u en 
uw kind(eren) binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Patricia Visser 
Directeur bedrijfsvoering 
 
Doen waarin je gelooft 
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