Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

3 juni 2020

Betreft: vanaf 8 juni zijn onze kindcentra weer volledig open

Beste ouder,
Met ingang van 8 juni a.s. gaan op onze kindcentra ook ons reguliere basisonderwijs en onze bso weer
volledig open. We zijn ontzettend blij dat we weer complete groepen en dus alle kinderen mogen
ontvangen. Dat is goed voor hen, maar ook voor de kindcentra. Vanaf komende maandag is er weer
regelmaat, de sociale band tussen de kinderen onderling en met onze PIT’ers wordt weer versterkt en we
kunnen weer volop aandacht schenken aan het samen zijn en samen beleven. Die sociale hereniging
juichen we van harte toe! Daar staat tegenover dat we er met elkaar nog steeds alles aan moeten doen om
verspreiding van het virus te voorkomen. Daarom moeten wij, maar ook u, rekening houden met een scala
aan maatregelen. Wat dat betreft kijken we met gemengde gevoelens naar het volledig opengaan van onze
locaties, maar we willen allemaal verder en blijven vertrouwen op de inmiddels overbekende
basisrichtlijnen van het RIVM.
In ieder geval tot aan de zomervakantie houden al onze kindcentra zich naast deze richtlijnen ook aan de
afspraken in de protocollen die alle betrokken partijen in de kinderopvang en het onderwijs gezamenlijk
hebben opgesteld en zijn getoetst door het RIVM:
• tussen kinderen hoeft geen afstand van 1,5 meter te worden gehouden
• tussen kinderen en PIT’ers wordt waar mogelijk 1,5 meter afstand gehouden
• kinderen komen geleidelijk het kindcentrum binnen
• ouders blijven buiten het kindcentrum en zo mogelijk ook buiten het speelleerplein
• ouders die hun baby of dreumes naar ons kindcentrum brengen, maar ook alle andere bezoekers aan
onze kindcentra worden geregistreerd
• wij zorgen ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen
• na onderwijstijd gaan de kinderen direct naar huis of naar de bso
• hybride leren (fysiek binnen het kindcentrum of digitaal erbuiten) blijft zoveel mogelijk bestaan
• bij eventuele afwezigheid van een pedagogisch medewerker of leerkracht kijken we of digitaal
onderwijs een vervanger kan zijn.
Deze richtlijnen gelden voor al onze kindcentra. De manier waarop vanaf 8 juni de volledige openstelling
van het onderwijs en de bso wordt georganiseerd, kan wel per locatie verschillen. Daar krijgt u zoals u
inmiddels gewend bent een brief over van uw eigen kindcentrum. Wat we na de gedeeltelijke openstelling
van het onderwijs per 11 mei hebben ervaren, is dat sommige maatregelen een positieve uitwerking
hebben op onze kinderen en kindcentra. Zo zien we dat de zelfstandigheid van de jongste kinderen
toeneemt, dat er meer rust is in het gebouw en dat de combinatie van formeel (onderwijs) en informeel
(bso) leren voor veel kinderen meerwaarde heeft.

Wat betekent de volledige openstelling voor u als ouder? Helaas kunt ook u nog niet echt terug naar
‘normaal’. Er kan zomaar weer een beroep op u worden gedaan: of omdat u uw kind moet ophalen in
verband met mogelijke klachten of dat door gemis van een medewerker uw kind toch thuisonderwijs zal
krijgen. Uiteraard gebeurt dit alleen als het echt niet anders kan. Wij vragen hiervoor uw begrip en
medewerking.
Over het ophalen van uw kind: we krijgen regelmatig de vraag hoe we omgaan met neusverkouden
kinderen. Ons beleid is dat een kind met (een van de) klachten die passen bij COVID-19 thuis moet blijven.
Openbaren deze klachten zich als het kind op ons kindcentrum is, dan moet hij of zij worden opgehaald
door een van de ouders. Indien nodig beoordeelt een arts van de GGD de situatie van het kind, in overleg
met de ouders, het kindcentrum en/of eventueel de huis- of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak
van de klachten kan het kind getest worden op het virus. Dit geldt niet als de klachten van het kind als
herkenbaar onveranderd passen bij een aandoening zoals hooikoorts of astma die al eerder bekend was. In
dat geval is hij of zij van harte welkom op het kindcentrum. Verandert het klachtenpatroon of ontstaan er
nieuwe klachten, dan blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten over zijn of het bekende
klachtenpatroon is teruggekeerd. Deze en andere vragen beantwoorden we op onze webpagina www.pitko.nl/coronavirus. Mocht uw vraag daar niet bij staan, stel deze dan aan de manager of directeur van uw
kindcentrum of via info@pit-ko.nl. We staan zoals altijd graag voor u klaar.
Terugkijkend kunnen we stellen dat we bijzondere maanden achter de rug hebben. Een tijd waarin het virus
een hoge menselijke, maatschappelijke tol heeft geëist en nog steeds eist. Maar ook een tijd waarvan we
met elkaar veel hebben geleerd en waarin veel creativiteit, wederzijds begrip en samenwerking zijn
ontstaan. Dat we één organisatie zijn waarin kinderopvang en onderwijs zijn geïntegreerd, heeft ook in
deze situatie zijn meerwaarde bewezen. We konden alles snel onderling afstemmen en onze medewerkers
daar inzetten waar de kinderen hen nodig hadden. Zo hebben we de noodopvang en de aansluiting tussen
het onderwijs en de bso bij de gedeeltelijke opening naadloods kunnen organiseren. Dat neemt niet weg
dat het voor de kinderen en voor u als ouder, maar ook voor onze pedagogisch medewerkers en
leerkrachten een zware periode is geweest en soms nog is.
Van onze vier kernwaarden persoonlijke aandacht, samen, eigen wijs en geborgenheid is die laatste, zeker
wat de kinderen betreft, helaas niet uit de verf gekomen. Daarvoor was de fysieke afstand te groot. Wel
hebben we met elkaar veel aandacht gehad voor elk kind via een digitaal lijntje. Ook hebben we veel samen
gewerkt, u en wij. Af en toe zijn we als PIT wat eigen wijs geweest: gaat het niet zoals het moet, dan moet
het maar zoals het gaat. Onze dank aan u voor uw begrip, samenwerking en inzet is daarom zeker op zijn
plaats. Samen met u en onze collega’s op de kindcentra hoop ik van harte dat er een veilige periode
aanbreekt waarin we met elkaar, en zeker de kinderen, weer de nodige geborgenheid mogen ervaren.
Hartelijke groeten,
namens de teams van onze kindcentra
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