
 

Aan alle ouders van de kinderen  
van onze kindcentra   
 
 
 
28 augustus 2020 
 
 
 
Betreft: actuele stand van coronazaken, voor kinderopvang en onderwijs 
 
 
 
 
Beste ouder, 
 
De zomervakantie zit er bijna op, na dit weekend start er een nieuw onderwijsjaar. Hopelijk kunt u 
terugkijken op een fijne, ontspannen tijd! Wij kunnen niet wachten om de kinderen van de 
peuterspeelgroep tot en met groep 8 te verwelkomen. Omdat in de afgelopen weken de overheid de 
coronamaatregelen regelmatig heeft aangepast aan de nieuwste inzichten, geven we u graag een overzicht 
van de actuele stand van zaken.  
 
Waar hebben u en uw kind(eren) de vakantie doorgebracht? 
Bent u op vakantie geweest naar een gebied of land dat code oranje of rood had op het moment dat u naar 
huis bent gereisd? Dan geldt bij terugkomst voor de meeste oranje en alle rode vakantiebestemmingen dat 
u en uw kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 4 jaar gedurende tien dagen in thuisquarantaine moeten. Deze 
quarantaine is sowieso van toepassing, dus ook als u, uw baby, dreumes of peuter klachtenvrij zijn of 
klachten hebben die niet wijzen op corona. In deze periode kan uw kind niet naar ons kinderdagverblijf of 
onze peuterspeelgroep komen. Kinderen van 4 tot 13 jaar hoeven niet in thuisquarantaine en kunnen dus 
gewoon onderwijs volgen op het kindcentrum en naar de buitenschoolse opvang. Meer informatie hierover 
vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-
studenten-kinderopvang-en-onderwijs. 
 
Moet u in thuisquarantaine, dan heeft dit logischerwijs tot gevolg dat u tijdens deze periode niet zelf uw 
kind(eren) kunt brengen naar en halen van het kindcentrum. Hoewel we ons realiseren dat dit voor u lastig 
kan zijn, rekenen we op uw medewerking. 
 
Wel of geen klachten? 
Als uw kind niet in thuisquarantaine hoeft, is hij of zij van harte welkom op het kindcentrum, tenzij: 

• uw kind een of meer van de volgende klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van 
reuk en/of smaak. Op uw verzoek kan de GGD uw kind testen. Is uw kind 24 uur klachtenvrij, dan zien 
we hem of haar weer graag terug in de groep. 
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• een ander gezinslid koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft of positief is 
getest op COVID-19. Is hij of zij 24 uur klachtenvrij, dan kan uw kind weer naar het kindcentrum. 

• we met elkaar hebben afgesproken dat uw kind thuisblijft omdat een gezinslid tot een risicogroep 
behoort.  

Moet uw kind thuisblijven en is hij of zij 4 jaar of ouder, dan zorgen we ervoor dat uw kind thuisonderwijs 
kan volgen. In tegenstelling tot eerdere berichten van de afdeling Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is 
deze thuisquarantaine geen reden om een verzuimmelding voor uw kind te moeten doen.  
 
Ventilatie 
Een onderwerp dat in de zomervakantie veel media-aandacht heeft gehad, is ventilatie. Onze gebouwen 
voldoen aan de wettelijke ventilatie-eisen uit onder andere het Bouwbesluit. Verder volgen we het advies 
van het RIVM en gebruiken geen zwenkventilatoren of recirculatiesystemen in ruimtes met meerdere 
personen. Daarnaast is onze bouwkundig adviseur ook op alle locaties aan het nagaan of de ruimtes die 
voor bepaalde activiteiten worden gebruikt hiervoor ook oorspronkelijk waren bedoeld en of de 
hoeveelheid luchtverversing daarop is afgestemd. Mocht hij aan de hand van zijn bevindingen 
aanpassingen adviseren, dan zullen we die uiteraard laten uitvoeren. We houden u op de hoogte. 
 
En verder 
Wat in de zomervakantie niet is veranderd, zijn de adviezen die iedereen kan volgen om verspreiding van 
het virus te voorkomen: 

• 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 minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest  
We blijven de kinderen hier regelmatig op attenderen. 
 
Mocht de overheid de regels opnieuw wijzigen of als er andere ontwikkelingen zijn, dan informeren we u 
hierover zo snel mogelijk. Heeft u vragen, dan helpen we u graag. Op onze webpagina www.pit-
ko.nl/coronavirus staan de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan 
contact op met de directeur, teamleider of manager van uw kindcentrum of mail naar info@pit-ko.nl.  
 
Het doel is en blijft dat we met elkaar doorgaan om alles te doen wat nodig is om te voorkomen dat het 
coronavirus verder oplaait. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat zowel de kinderopvang als het 
onderwijs volledig open kan blijven. Niet alleen omdat dat belangrijk is voor de ontwikkeling van de 
kinderen, maar ook omdat zij dat zelf (en hun ouders) fijn vinden! 
 
Hartelijke groeten, 
namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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