
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
 
26 augustus 2021 
 
 
Betreft: start onderwijsjaar en corona 
 
 
Beste ouder, 
 
De zomervakantie zit er bijna op, we hopen dat u en uw kind(eren) een gezellige, ontspannen tijd hebben 
gehad! Wij kijken met veel plezier terug op de vakantieopvang en zijn blij met alle enthousiaste reacties van 
de kinderen en hun ouders hierop. Komende maandag start het nieuwe onderwijsjaar en daar hebben we 
veel zin in. We gaan er weer vol energie tegenaan en kijken ernaar uit om - naast de kinderen van onze dag- 
en vakantie-opvang - ook de kinderen van de peuterspeelgroep en van groep 1 tot en met 8 weer te 
kunnen verwelkomen.  
 
Wat betreft corona volgen we zoals u weet de richtlijnen van de overheid. Tijdens de zomervakantie heeft 
die overheid een aantal coronamaatregelen herzien, maar voor de kinderopvang en het basisonderwijs is er 
bijna niets veranderd. Voor alle duidelijkheid zetten we de actuele stand van zaken voor u op een rij: 

• volwassenen, dus PIT’ers en ouders, houden 1,5 meter afstand tot elkaar 

• kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar en tot een volwassene te houden 

• voor de kinderen in de kinderopvang en het onderwijs zijn gezamenlijke activiteiten en   
groepsdoorbrekend werken weer mogelijk. We kunnen excursies, kampen en vieringen organiseren, 
mits de volwassenen 1,5 meter afstand tot elkaar houden en we allemaal ook de andere basisregels 
volgen 

• deze basisregels, die voor alle leeftijden gelden, zijn: 

• schud geen handen 

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

• hoest en nies in je elleboog 

• gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

• blijf thuis bij klachten en laat je direct testen 

• zorg voor voldoende frisse lucht 
Corona is helaas nog niet voorbij, er worden nog steeds mensen ziek. We vragen u dan ook dringend om u  
- net als wij - te blijven houden aan deze maatregelen.  
 
Wat sinds 12 juli wel is veranderd, is het zogenoemde snottebellenbeleid voor 0- tot 13-jarigen. Kinderen 
met lichte verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn, mogen naar 
zowel de kinderopvang als het onderwijs. Bij twijfel geldt dat kinderen thuis moeten blijven. Omdat we 
begrijpen dat het soms best lastig afwegen is of u uw kind met klachten wel of niet thuis moet houden, 
hebben we hiervoor een beslisboom geplaatst op www.pit-ko.nl/coronavirus. Daar vindt u ook actuele 
informatie over het coronavirus en PIT plus diverse relevante links en telefoonnummers. We vertrouwen op 

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


 

uw medewerking en helpen u graag als u vragen heeft. U kunt dan contact opnemen met de directeur, 
teamleider of manager van uw kindcentrum of mailen naar info@pit-ko.nl.  
 
Als PIT maken we op onze kindcentra geen onderscheid tussen immune en niet-immune kinderen. Mocht 
een kind of een PIT’er COVID-19 hebben, dan kijken we per situatie of er specifieke maatregelen nodig zijn, 
in overleg met de GGD Zuid-Holland Zuid en ter beoordeling aan de leiding van het betrokken kindcentrum. 
Hoewel we streven naar eenduidigheid, is het mogelijk dat de gezondheid en de veiligheid van de kinderen 
en andere betrokkenen op een kindcentrum vragen om speciale afspraken. Uiteraard wordt u hiervan op 
de hoogte gebracht als dit op uw kindcentrum het geval is.  
 
Het kabinet besluit op 17 september of het coronabeleid verder kan worden versoepeld met ingang van  
20 september of dat er andere maatregelen nodig zijn. Als deze besluiten invloed hebben op de 
kinderopvang of het basisonderwijs, informeren we u hier weer tijdig over.  
 
Met u hopen we van harte dat het nieuwe onderwijsjaar zo normaal mogelijk verloopt, zonder oplaaiend 
coronavirus, zodat de kinderen als vanouds optimaal gebruik kunnen maken van onze kinderopvang en ons 
onderwijs. Als we ons daar gezamenlijk voor inzetten, elkaar waar nodig helpen en begrip hebben voor 
elkaar, dan moet het lukken om er samen een fijn jaar van te maken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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