
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
 
15 december 2020 
 
 
Betreft: coronavirus update – besluit kabinet tot sluiting kinderopvang en onderwijs 
 
Beste ouder, 
 
Tijdens de persconferentie gisteravond is bekendgemaakt dat kinderopvang en onderwijs hun deuren 
moeten sluiten vanaf woensdag 16 december a.s. tot en met 17 januari 2021. In de praktijk betekent dit, in 
lijn met het besluit van het kabinet, het volgende voor onze kindcentra:   
 

• We bieden alleen nog noodopvang aan als u als alleenstaande ouder bent, als één van de ouders 
een cruciaal beroep uitoefent of als dit voor beide ouders geldt  

• De peuterspeelgroep, dagopvang, bso en het onderwijs zijn gesloten 

• Wij verzorgen in genoemde periode geen fysiek, maar online onderwijs 
 
Een overzicht van cruciale beroepen kunt u vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen 
 
Als u als ouder een cruciaal beroep heeft, kunt u dit vandaag op uw kindcentrum kenbaar maken. Wij 
rekenen daarbij ook op uw inventiviteit om zelf opvang te organiseren. Lukt dit echt niet, dan bent u 
natuurlijk van harte welkom. Onze kinderopvang is alleen tijdens de reguliere openingstijden beschikbaar 
voor noodopvang. Dit betekent dat in de kerstvakantie (vanaf 21 december tot en met 3 januari a.s.) de 
kinderopvang gedurende de vakantietijden is geopend. Mocht u in deze specifieke situatie, als u een 
opvangcontract heeft, meer opvang nodig hebben dan uw contract, dan wil ik u vragen dit te melden aan 
de directeur of manager kinderopvang van uw kindcentrum en ook te mailen naar klantenservice@pit-
ko.nl. Dan kunnen we met u afstemmen hoe we de (extra) noodopvang organiseren. Deze extra opvang is 
niet gratis en moet worden gefactureerd. Om overbelasting van de kinderopvang te voorkomen, verzoeken 
wij u dringend alleen van de noodopvang gebruik te maken als er echt geen andere mogelijkheid is. De 
financiële compensatieregeling zoals die in het voorjaar gold, wordt herhaald. Dat betekent dat u alleen 
recht heeft op compensatie als u uw facturen gewoon doorbetaalt.  
 
Voor alle andere kinderen geldt dat zij vanaf woensdagochtend a.s. tot en met zondag 17 januari 2021 niet 
naar onze kindcentra kunnen komen en dat u zelf moet zorgen voor opvang. Ondertussen gaan wij weer 
aan de slag met online onderwijs, waar we inmiddels al veel ervaring mee hebben opgedaan. Uw 
kindcentrum informeert u hierover via de gebruikelijke communicatiekanalen. 
 
Heeft u dringende vragen of opmerkingen, dan verzoek ik u die per mail bij uw kindcentrum onder de 
aandacht te brengen. Mocht u geen contact kunnen krijgen met uw kindcentrum, bijvoorbeeld in de 
vakantieperiode, dan kunt u gebruikmaken van ons noodnummer: 078 -820 00 10. Voor de nieuwste 
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corona-ontwikkelingen bij PIT kunt u ook onze webpagina www.pit-ko.nl/coronavirus raadplegen.  
Hierop staan naast de meest actuele informatie over het coronavirus diverse links naar pagina’s waarop u 
relevante informatie kunt vinden.  
 
Na bijna een jaar is het virus helaas nog niet onder controle. Wij doen er alles aan om binnen de huidige 
omstandigheden onze kinderopvang en ons onderwijs toch zo goed mogelijk vorm te geven. Met het vaccin 
in aantocht is er een belangrijk lichtpunt in zicht! Geniet ondanks de donkere dagen toch van het feest van 
hoop en liefde: zorg voor en let vooral goed op elkaar. Namens alle medewerkers wens ik u fijne dagen. Op 
naar een gezond(er) en normaler 2021! 
 
Alvast hartelijk dank voor uw begrip en uw hulp! 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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