Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

23 april 2020

Betreft: kinderopvang en onderwijs tot en na 11 mei 2020

Beste ouder,
Het kabinet heeft besloten om na de meivakantie, dus vanaf maandag 11 mei, de kinderdagverblijven, de
peuterspeelgroepen en het speciaal basisonderwijs volledig open te laten gaan. Het reguliere
basisonderwijs en daarop aansluitend de buitenschoolse opvang gaan dan deels en onder voorwaarden
weer van start.
Dit betekent dat wij de komende twee vakantieweken de noodopvang van kinderen van ouders in cruciale
beroepen onder dezelfde condities voortzetten. Uitzondering hierop zijn de nationale feestdagen: op
27 april en 5 mei is de noodopvang gesloten. Het besluit van de regering betekent ook dat de financiële
regeling voor het vergoeden van de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang van kracht blijft zolang
er noodopvang wordt geboden en het basisonderwijs nog niet volledig open is.
Voor hoe het basisonderwijs en de bso er vanaf 11 mei uit gaan zien, krijgen we nog nadere richtlijnen
vanuit de overheid en onze brancheorganisaties. Onze kindcentra zijn ondertussen aan de slag om te kijken
wat de mogelijkheden zijn om onderwijs in de groep en thuis optimaal te combineren, de noodopvang
buiten onderwijstijd te blijven bieden en de bso te organiseren. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de
kindcentrumraad en binnen de grenzen van wat praktisch uitvoerbaar is. Uiterlijk 6 mei geeft uw
kindcentrum u hierover meer duidelijkheid via een brief op Konnect en per mail, zodat u en uw kind(eren)
weten waar u aan toe bent vanaf 11 mei.
Wat we u nu alvast wel willen laten weten, is dat 2 juni en 17 juli die waren gereserveerd als
calamiteitendagen voor de kinderen van 4 tot 13 jaar geen vrije dag, maar een onderwijsdag worden.
Ook kunnen we u over de bso na 11 mei al melden dat de reguliere voor- en naschoolse opvang uitsluitend
plaatsvindt op de dagen dat uw kind naar het kindcentrum komt voor onderwijs. Op de andere dagen kunt
u geen opvang afnemen. Komen uw contractuele opvangdagen niet overeen met de onderwijsdagen, dan
kunt u deze dagen ruilen. Op korte termijn ontvangt u nadere informatie via Konnect over hoe we dit gaan
organiseren. Helaas is het niet mogelijk om extra opvang af te nemen boven op uw contractuele
opvangdagen. Komt uw kind naar de noodopvang, dan kunt wel gebruikmaken van extra opvang. Daarvoor
blijft de huidige werkwijze qua aanmelding en registratie gehandhaafd.
Mocht u vragen hebben, dan helpen we u graag. Op onze webpagina www.pit-ko.nl/coronavirus staan de
meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via
info@pit-ko.nl.

Het coronavirus raakt iedereen en we kunnen deze crisis alleen samen het hoofd bieden. We zijn dan ook
dankbaar dat we iedere dag weer op uw steun en begrip kunnen rekenen. We gaan graag op deze voet met
u verder om de uitdagingen aan te kunnen waar het coronavirus ons allemaal voor stelt. Na 10 mei kunnen
we het gewone leven helaas nog niet oppakken met elkaar, maar we zijn blij dat we uw kind(eren) weer op
onze kindcentra kunnen begroeten. Daar kijken we naar uit!
Veel gezondheid en hartelijke groeten,
namens de teams van onze kindcentra

Ad Vos
Bestuurder

