Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

6 mei 2020

Betreft: vanaf 11 mei zijn onze kindcentra weer open

Beste ouder,
Zoals we u voor de meivakantie hebben laten weten, zijn vanaf maandag 11 mei 2020 de
kinderdagverblijven, de peuterspeelgroepen en het speciaal basisonderwijs volledig geopend. Het reguliere
basisonderwijs en daarop aansluitend de buitenschoolse opvang gaan dan deels en onder voorwaarden van
start.
Het zal u niet verbazen dat dit kabinetsbesluit nogal wat voeten in de aarde heeft gehad en nog steeds
heeft, bij alle betrokken organisaties en op alle niveaus. De meningen zijn nogal verdeeld. In de politiek, bij
brancheorganisaties, bij ouders, bij pedagogisch medewerkers en leerkrachten en uiteraard ook bij onze
professionals. Iedereen heeft, afhankelijk van zijn of haar situatie, een eigen standpunt met eigen
overwegingen. Als PIT houden we ons aan de formele richtlijnen van het RIVM. Verder nemen we de
adviezen van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de PO-Raad ter harte en gebruiken
we zoveel mogelijk ons gezonde verstand.
De afgelopen twee weken hebben de teams op onze kindcentra flink gepuzzeld en van alles geregeld om
binnen de gegeven richtlijnen vanaf 11 mei weer alle kinderen kinderopvang en onderwijs te bieden. Zij
hebben hierbij overlegd met hun eigen kindcentrumraad en vanuit de eigen ‘colour locale’ gezocht naar de
beste oplossingen. Dat betekent dat de aanpak per kindcentrum wat kan verschillen, maar alle PITkindcentra zijn van maandag tot en met vrijdag hele dagen open, bieden hele dagen onderwijs met
voorafgaand en aansluitend bso, volgen de richtlijnen van het RIVM en letten meer dan gebruikelijk op
hygiëne.
Net als voor u is het ook voor ons een nieuwe situatie waarin wij zoeken naar de beste manier om onze
kinderopvang en ons basisonderwijs te organiseren. Dat we beide takken van sport vanuit één organisatie
aanbieden, blijkt ook onder deze omstandigheden een voordeel te zijn. Dat neemt niet weg dat we moeten
werken binnen de mogelijkheden die er zijn in onze gebouwen en binnen onze teams. Wij vragen daarvoor
om uw begrip en soms geduld, maar ook om uw medewerking. We verzoeken u om u aan de richtlijnen te
houden, de aanwijzingen van de PIT’ers te volgen en de afspraken na te komen. Alleen samen kunnen we
deze nieuwe fase in de strijd tegen het coronavirus tot een goed einde brengen.
Het is nog niet bekend tot wanneer de kabinetsmaatregel van de gedeeltelijke opening van het reguliere
basisonderwijs en de bso geldt. Mocht dit langer duren dan eind mei, dan gaat elk kindcentrum met de

kindcentrumraad de gang van zaken evalueren en kijken of en zo ja, welke organisatorische veranderingen
gewenst en mogelijk zijn.
Het zou het meest ideaal zijn als alles volgens ‘het boekje’ verloopt. Daar gaan onze teams hun uiterste best
voor doen, maar we kunnen dat niet overal en altijd garanderen. Het kan zijn dat een groep toch een week
thuisonderwijs krijgt, omdat de leerkracht niet beschikbaar is, maar ook daar komen we dan met elkaar
weer uit. Op onze webpagina www.pit-ko.nl/coronavirus staan de meestgestelde vragen en antwoorden.
Mocht u een andere vraag hebben, stel deze dan aan de manager of directeur van uw kindcentrum of via
info@pit-ko.nl. We helpen u graag.
Rest mij u hartelijk te bedanken voor uw hulp bij het thuisonderwijs dat wij de afgelopen weken hebben
verzorgd, dan wel voor uw inzet om de noodopvang optimaal te laten verlopen. Ik hoop van harte dat ik
mag blijven rekenen op uw steun die onmisbaar is voor onze teams bij hun uitdagende taak om de
komende weken de kinderopvang en het onderwijs aan uw kind(eren) zo goed mogelijk vorm te geven.
Ondertussen kijken we ernaar uit vanaf 11 mei alle kinderen weer welkom te kunnen heten op onze
kindcentra!
Hartelijke groeten,
namens de teams van onze kindcentra

Ad Vos
Bestuurder

