
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
15 september 2021 
 
Betreft: versoepeling coronamaatregelen 
 
Beste ouder, 
 
Langzamerhand gaan we in de samenleving weer terug naar het ‘oude normaal’. Dat geldt ook voor de 
kinderopvang en het onderwijs. Tijdens de persconferentie gisteren is een aantal versoepelingen 
aangekondigd. In deze brief zetten we ze graag voor u op een rijtje. 
 

• Met ingang van 20 september a.s. hoeft in het basisonderwijs niet meer de hele groep in 
quarantaine als een kind besmet is. Zijn er meerdere kinderen besmet dan kan de GGD wel 
adviseren in quarantaine te gaan. Hoewel het nog niet is gemeld door de overheid, gaan wij ervan 
uit dat dit ook voor de kinderopvang geldt. Mocht dit niet het geval zijn, dan informeren wij u later 
daarover 

• Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter regel in de samenleving. In de praktijk betekent dit dat 
volwassenen, dus ook PIT-medewerkers, geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden  

 
De basisregels blijven hetzelfde:  

• 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 
 
Op de pagina www.pit-ko.nl/corona vindt u actuele informatie over het coronavirus en PIT plus diverse 
relevante links en telefoonnummers. Mochten er aanvullende afspraken nodig zijn, dan hoort u die deze 
week via uw kindcentrum. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de directeur, teamleider of 
manager van uw kindcentrum of mail naar info@pit-ko.nl.  
 
Wij hopen van harte dat corona de komende tijd onder controle blijft en dat lockdowns en de 
(gedeeltelijke) sluiting van onze kindcentra voorgoed tot het verleden behoren. Laten we ons met elkaar zo 
goed mogelijk houden aan de basisregels en elkaar steunen waar nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat uw kind zich zo goed en veilig mogelijk kan blijven ontwikkelen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
Ad Vos 
Bestuurde 
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