
 

Aan alle ouders van de kinderen  
van onze kindcentra   
 
 
 
21 september 2020 
 
 
 
Betreft: update maatregelen rondom corona voor kinderopvang en onderwijs 
 
 
 
Beste ouder, 
 
Corona houdt de wereld helaas nog steeds flink in de greep. Morgen begint officieel de herfst en dat 
betekent meestal meer ‘snotneuzen’. In deze brief lichten we toe wanneer uw kind wel of niet naar het 
kindcentrum mag komen met verkoudheidsklachten. Ook staan wij stil bij de algemene coronamaatregelen 
en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de kinderopvang en het onderwijs.  
 
Wanneer mag uw kind van 0 tot en met 12 jaar wel of niet naar de kinderopvang en/of het onderwijs? 
 

• Kinderen die verkouden zijn mogen naar de kinderopvang en/of het onderwijs als ze geen koorts 
hebben 

• Kinderen die koorts (boven de 38 graden Celsius) hebben, benauwd zijn, (meer dan incidenteel) 
hoesten en/of een plotseling reuk- en smaakverlies hebben, blijven thuis 

• Kinderen van wie een ander gezinslid koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft of positief is getest op COVID-19 blijven thuis. Is de betreffende huisgenoot 24 uur 
klachtenvrij, dan kan uw kind weer naar het kindcentrum 

 
Een handig hulpmiddel om te beslissen of uw kind al dan niet naar de kinderopvang en/of het onderwijs 
mag, zijn de beslisbomen. Zodra de aangepaste versies beschikbaar zijn, plaatsen wij deze op onze speciale 
coronapagina: www.pit-ko.nl/coronavirus.  
 
Onze medewerkers en het coronavirus 
Het beleid van de RIVM is dat iedereen die klachten heeft die passen bij het coronavirus zich moet laten 
testen. Voor onze medewerkers geldt ook dat als ze verkouden zijn, ze niet naar het kindcentrum mogen 
komen, maar zich moeten laten testen. Totdat de uitslag bekend is moet hij/zij thuisblijven. De praktijk 
wijst uit dat dit vaak enkele dagen duurt. Vanaf vandaag krijgen de medewerkers in het onderwijs voorrang 
in de teststraat, maar in onze regio is vooralsnog onvoldoende capaciteit om deze maatregel meteen in te 
laten gaan dus dat zal nog een aantal dagen op zich laten wachten. We hopen dat daarna het testen van 
onderwijsmedewerkers sneller gaat. Voor de pedagogisch medewerkers geldt die voorrangsregel niet. Zij 
zullen dus langer moeten wachten op een test. Onze medewerkers zijn ook verplicht thuis te blijven als ze 

http://www.pit-ko.nl/coronavirus


 

een huisgenoot hebben met klachten die op corona kunnen duiden en/of als diegene een positieve 
testuitslag heeft.   
 
De gevolgen voor de kinderopvang en het onderwijs 
Wij doen ons uiterste best om de kinderopvang en het onderwijs zo normaal mogelijk door te laten gaan, 
maar dat is niet altijd mogelijk. Zowel in de kinderopvang als in het onderwijs is een personeelstekort en 
invallers zijn moeilijk te vinden. Het is een enorme puzzel om het rooster in de kinderopvang sluitend te 
krijgen. Vooralsnog lukt dit, mede dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers. Het helpt ons ook als u 
tijdig uw kind afmeldt als het niet komt zodat wij een goede inzage hebben in de groepsgrootte. 
 
In het onderwijs kiezen wij vaker voor thuisonderwijs als de leerkracht afwezig is en er geen invaller 
beschikbaar is. Tijdens de lockdown hebben we ervaring met onderwijs op afstand opgedaan. Wij begrijpen 
dat dit u soms voor praktische problemen stelt, maar hopen dat u dit in samenspraak met familie, buren, 
vrienden kunt oplossen in deze bijzondere tijden. Voor ons staat het ontwikkelrecht van kinderen voorop 
en wij doen er alles aan om daarmee door te gaan. Op het kindcentrum of thuis.  
 
En verder 
De algemene adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen, gelden nog steeds. Wij blijven de 
kinderen daarop attenderen.  
 

• was regelmatig minstens 20 seconden goed je handen met water en zeep  

• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  

• gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na het snuiten direct weg  

• raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan  

• houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest  
 
Ook de 1,5 meter afstand tussen volwassenen is belangrijk om COVID-19 een halt toe te roepen. Wij 
begrijpen dat dit soms moeilijk is. Je bent snel geneigd terug te vallen in oude patronen. Wij willen u vragen 
hier extra alert op te zijn, niet alleen binnen de muren van ons kindcentrum, maar ook daarbuiten op het 
plein. Alvast bedankt!  
 
Heeft u vragen, dan helpen we u graag. Op onze webpagina www.pit-ko.nl/coronavirus staan de 
veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de directeur, 
teamleider of manager van uw kindcentrum of mail naar info@pit-ko.nl.  
 
Laten we samen doorgaan met wat nodig is om te voorkomen dat het coronavirus nog verder oplaait. 
Alvast dank voor uw begrip!  
 
Hartelijke groeten, 
namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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