Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

4 februari 2021

Betreft: heropening kindcentra
Beste ouder,
Maandag 8 februari a.s. heropenen onze kindcentra. We zijn heel blij dat we weer van start mogen met
kinderopvang (met uitzondering van de bso) en onderwijs op locatie. We missen de kinderen en kijken
ernaar uit hen weer te verwelkomen. Wij zijn van mening dat kinderen beter gedijen als zij fysiek naar het
kindcentrum mogen komen en zo hun leeftijdgenootjes, pedagogisch medewerker(s) en/of leerkracht(en)
weer ‘live’ zien. De afgelopen dagen is er heel wat gepraat over de manier waarop we weer verantwoord
terug kunnen naar ‘normaal’ in de kinderopvang en het onderwijs. PIT kinderopvang & onderwijs neemt de
regels van de officiële instanties als uitgangspunt en kijkt hoe het deze in kan passen op de verschillende
locaties. Dat vraagt soms om maatwerk omdat al onze kindcentra anders zijn qua huisvesting, grootte,
inrichting en werkwijze. Daarbij staan onze kernwaarden ‘Samen’ en ‘Geborgenheid’, binnen de
mogelijkheden die we hebben, altijd voorop. Wij zullen er alles aan doen om uw kind(eren) ook in deze
bijzondere tijd zo goed mogelijk te begeleiden en een veilige en vertrouwde ontwikkelomgeving te bieden.
Voor al onze kindcentra gelden in elk geval de volgende door de overheid verplichte maatregelen:
Algemene quarantainemaatregelen voor alle kinderen
• Als uw kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind
minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest), moet het in
quarantaine voor vijf dagen.
• Als de coronatest negatief is, mag uw kind weer naar het kindcentrum. Is de uitslag positief of laat
u uw kind niet testen, dan moet het nog eens vijf dagen in quarantaine.
• In de praktijk betekent dit dat als een medewerker of kind positief is getest, al snel alle kinderen
van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten.
Om de kinderen en onze medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen, nemen we het dringende
advies van de overheid met betrekking tot het onderstaande over.
•
•

De kinderen uit groep 7 en 8 dragen een mondmasker bij binnenkomst in het kindcentrum. Zij
nemen dit zelf mee en hoeven dit alleen te gebruiken als zij door het gebouw lopen. Eenmaal in de
groep, mag het masker af. Wij waarderen het zeer als u zich aansluit bij ons advies.
Onze medewerkers dragen een faceshield.

Kinderdagverblijf en onderwijs
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn verplicht om naar het kindcentrum te komen. De reguliere leerplicht
is van kracht. Het kindcentrum is geopend tenzij:
•
•

Het advies van de GGD over besmettingen op het betreffende kindcentrum en de beperking van
het verspreidingsrisico aanleiding geven tot sluiting.
Het kindcentrum organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten omdat er te veel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten en er geen vervanging beschikbaar is.

Wanneer mag uw kind van 0 tot 13 jaar wel of niet naar de kinderopvang en/of het onderwijs?
• Kinderen die verkouden zijn, last hebben van chronische verkoudheidsklachten, astma of
hooikoorts hebben, 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 blijven ook thuis als een huisgenoot behalve milde coronaklachten ook koorts (38 graden
Celsius of meer) of last van benauwdheid heeft.
• Momenteel is het RIVM bezig met een herziening van dit beleid. Het kan dus zijn dat u binnenkort
een ander bericht hierover krijgt.
Is er een besmetting op het kindcentrum, dan volgen de medewerkers, kinderen en ouders de instructies
van de GGD. In de praktijk betekent dit het volgende:

•

Alle zogenoemde categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor kinderen,
ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele groep in
thuisquarantaine gaat. Heeft een kindcentrum georganiseerd dat kinderen binnen een groep vaste
subgroepen vormen, dan kan in overleg met de GGD gekeken worden of een deel van de kinderen
beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3). Voor deze categorie geldt dan: testen
op dag 5 na het laatste contact en geen quarantaine. Voor meer informatie over de categorisering
van contacten verwijzen we u naar: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

Buitenschoolse opvang en vakantie-opvang
Op onze bso’s bieden wij, zoals voorgeschreven, alleen noodopvang aan voor de kinderen die daar
normaliter gebruik van maken en van wie beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Wij verzoeken u
vriendelijk zo goed mogelijk te kijken of u de opvang binnen uw eigen kring kunt organiseren. Voor
vakantie-opvang geldt hetzelfde. U moet uw factuur blijven betalen om voor de vergoeding van de
overheid in aanmerking te komen.
In onze vorige brief hebben we een aantal praktische zaken toegelicht met betrekking tot het onderwijs.
Onderstaand een korte samenvatting.
Rapporten
Elk kindcentrum bepaalt zelf hoe daarmee om te gaan.

Eindtoets
Het is verstandig om deze door te laten gaan, maar we zullen ervoor zorgen dat de kinderen hierbij zo min
mogelijk stress ervaren. Wij hopen hierbij ook op uw medewerking.
Schooladvies vervolgonderwijs
Dit gebeurt op de gebruikelijke manier. De directeur, intern begeleider en de leerkracht(en) van groep 8 en
andere onderwijsjaren wegen hierbij het het totaalbeeld van uw kind. Met het vervolgonderwijs is
afgesproken dat de adviezen uiterlijk een maand later mogen worden ingediend.
Overige toetsen
Elk kindcentrum bepaalt zelf hoe hiermee om te gaan.
Nadere informatie
Uw kindcentrum zal u zelf informeren over specifieke zaken. Wij rekenen daarbij op uw begrip en geduld.
Dit is een unieke situatie waar geen draaiboeken voor klaarliggen. Wij hopen de juiste beslissingen te
nemen, maar kunnen niet garanderen dat zaken op basis van ervaringen later toch anders blijken te
moeten. We doen uiteraard ons best om dat zoveel mogelijk te voorkomen.
Tot slot wijzen wij u nog een keer op de algemene regels die iedereen kan volgen om verspreiding van het
virus te voorkomen. Wij attenderen de kinderen hier ook regelmatig op.
•
•
•
•
•

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 als volwassenen. De kinderen hoeven dat onderling niet te doen

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw begrip en de samenwerking. Alleen door het met elkaar te doen,
kunnen wij de komende periode onze kinderopvang en ons onderwijs zo goed mogelijk vormgeven binnen
de gegeven omstandigheden. Wij zullen, als dat nodig is, het gesprek aangaan met de kinderen over de
situatie, hen geruststellen en zoveel mogelijk vertrouwen geven voor de toekomst. We hopen ook op uw
hulp zodat wij samen de kinderen door deze onzekere periode heen kunnen loodsen. Heeft u vragen over
de opvang en/of het onderwijs van uw kind? Aarzel dan niet contact op te nemen met de pedagogisch
medewerker, leerkracht of leidinggevende van uw kindcentrum. Voor de nieuwste 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.
Ik wens u de komende periode veel sterkte en gezondheid toe!
Met vriendelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra
Ad Vos
Bestuurder

