Aan alle ouders van de kinderen van onze buitenschoolse opvang

14 april 2021

Betreft: openstelling buitenschoolse opvang
Beste ouder,
Tijdens de persconferentie gisterenavond is bekendgemaakt dat de buitenschoolse opvang vanaf maandag
19 april a.s. weer open mag. We zijn vooral blij dat de kinderen weer gebruik mogen maken van de
buitenschoolse opvang. We hebben de kinderen gemist. Vandaag hebben we overleg gehad om te bekijken
hoe we, mede met het oog op de aanstaande vakantieperiode, de buitenschoolse opvang zo goed mogelijk
kunnen regelen voor onze kinderen, u als ouders en onze medewerkers.
Start buitenschoolse opvang
Vanaf maandag a.s. gaat onze buitenschoolse opvang open en gaan wij de kinderen leuke activiteiten
aanbieden. Omdat het voor een aantal kinderen een tijd geleden is dat zij naar de buitenschoolse opvang
gingen, zorgen wij er eerst voor dat zij zich prettig bij ons voelen. Dat zal snel genoeg gaan, zeker als zij hun
vrienden weer zien.
Net zoals bij onze andere kinderopvang en in het onderwijs volgen wij hierbij de richtlijnen van het RIVM.
Helaas zijn wij wel genoodzaakt om incidenteel locaties samen te voegen of wellicht te sluiten vanwege het
feit dat wij kampen met personeelstekorten, mede door uitval vanwege thuisquarantaine en/of COVID-19.
Wij rekenen op uw begrip. Uiteraard hanteren wij de maximale groepsgrootte en letten wij strikt op zaken
zoals hygiëne. Het is aan u om de afweging te maken of u vanaf 19 april a.s. weer gebruik wilt maken van
de buitenschoolse opvang. Het is fijn om de kinderen weer te mogen verwelkomen, maar aan het spelen in
een groep zitten natuurlijk ook risico’s ook al hanteren wij de protocollen om besmettingen zoveel mogelijk
te voorkomen.
Vakantie-opvang
Wilt u gebruikmaken van de vakantie-opvang? Dan heeft u dit vóór 5 april jl. kunnen aangeven. Gezien het
recente bericht van de aanstaande openstelling geven wij u alsnog de gelegenheid om uw kind(eren)
uiterlijk 16 april a.s. aan te melden via Konnect. Deze aanmeldingen na 5 april kunnen niet gegarandeerd
worden, maar beoordelen we individueel op basis van de beschikbaarheid van medewerkers. Uiterlijk
volgende week woensdag laten wij u weten of uw kind naar de vakantie-opvang kan komen. Ook laten wij u
volgende week weten welke bso-groepen van de verschillende kindcentra in de vakantie worden
samengevoegd.
Noodopvang stopt en compensatie voor ouders
Nu de bso weer opengesteld wordt, stopt de noodopvang. De Belastingdienst zal alles in het werk stellen
om de tegemoetkoming waar u recht op heeft in de periode van sluiting zo snel mogelijk te berekenen en
te compenseren aan de ouders die van de kinderopvangtoeslag gebruikmaken. Verwacht wordt dat deze

compensatie begin juni wordt uitbetaald. Hier hoeft u geen actie voor te ondernemen. De compensatie
van uw eigen bijdrage vanuit PIT kinderopvang over de maand maart en een gedeelte van april, wordt eind
deze maand berekend en verrekend met uw factuur over de periode mei. De andere maanden zijn al
gecompenseerd en verrekend.
Tot slot
Wij verwijzen u graag nog even naar onze algemene maatregelen rond COVID-19. Op www.pitko.nl/coronavirus leest u de meest actuele informatie over PIT en het coronavirus en u ziet daar diverse
links naar pagina’s met relevante informatie.
Wij wensen u veel gezondheid toe en hopen dat er snel betere tijden aanbreken.
Met vriendelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra

Ad Vos
Bestuurder

