
 

Aan alle ouders van de kinderen  
van onze kindcentra   
 
 
 
30 september 2020 
 
 
 
Betreft: update coronamaatregelen  
 
 
Beste ouder, 
 
Deze week zijn nieuwe landelijke maatregelen bekendgemaakt rondom corona. Deze nieuwe regels die 
vooralsnog drie weken gelden, hebben gevolgen voor het sociale leven van iedereen. Voor de kinderen van 
de kinderopvang en het onderwijs verandert er nagenoeg niets. Wel hebben we, om onze medewerkers te 
beschermen, een aantal nieuwe interne maatregelen genomen.  
 

• Er zijn geen ‘live’ overleggen met meer dan vier personen. Vergaderingen/overleggen vinden zoveel 
mogelijk plaats via Teams 

• Ondersteunend personeel werkt zoveel mogelijk thuis 

• Het dagelijks gebruik van de teamkamer is beperkt 

• Het gebruik van airco’s en ventilatoren is verboden 
 
Voor u als ouder hebben de nieuwe regels van de overheid tot gevolg dat geplande evenementen zoals het 
Theater van de Verwondering niet doorgaan. Gezien de lange voorbereidingstijd hebben we helaas ook een 
streep moeten trekken door Passion4kids volgend jaar. Verder is ons dringende advies overleg met een 
pedagogisch medewerker, leerkracht, teamleider en/of directeur zoveel mogelijk per mail, telefonisch of 
via bijvoorbeeld Teams te doen. Collega’s op het bestuurskantoor werken zoveel mogelijk thuis. Wij vragen 
u daarom om begrip als u niet meteen de juiste PIT-medewerker te spreken krijgt en zullen er uiteraard 
alles aan doen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Wij willen in deze fase het aantal 
contactmomenten zoveel mogelijk beperken. In de hoop het risico op besmetting en daarmee uitval van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Voor de volledigheid onderstaand nog een keer het overzicht wanneer uw kind wel/niet naar de 
kinderopvang en het onderwijs mag komen. Hierin is sinds onze vorige brief niets gewijzigd.  
 
Wanneer mag uw kind van 0 tot 13 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, (meer dan incidenteel) hoest en/of een plotseling reuk- en smaakverlies heeft, blijven thuis 
totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is  

• Kinderen van wie een huisgenoot positief is getest op COVID-19 blijven thuis. Is de betreffende 
huisgenoot 24 uur klachtenvrij, dan blijven de kinderen nog tien dagen in thuisquarantaine. Pas daarna 
mogen ze weer naar de kinderopvang en/of het onderwijs.  

 
Tot slot wijzen wij u nog een keer op de algemene regels die iedereen kan volgen om verspreiding van het 
virus te voorkomen.  
 

• 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 1,5 meter afstand.  
 
We blijven de kinderen hier ook regelmatig op attenderen. 
 
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. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan horen we dat graag 
 
‘Wij doen ons best, maar het virus doet het beter’. Laten we met elkaar ons best blijven doen om verdere 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Alvast dank voor uw hulp en begrip!  
 
Hartelijke groeten, 
namens de teams van onze kindcentra 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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