
 

Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra 
 
 
15 maart 2020 
 
 
Betreft: coronavirus update – besluit kabinet tot sluiting kinderopvang en onderwijs 
 
 
 
 
Beste ouder, 
 
In lijn met het besluit van het kabinet bieden we op onze kindcentra alleen nog kinderopvang voor kinderen 
van ouders die beiden een vitaal beroep hebben en verzorgen we geen onderwijs meer. Deze maatregel 
gaat per direct in en duurt in ieder geval tot maandag 6 april 2020.  
 
Volgens de overheid zijn in deze situatie medewerkers in de volgende beroepsgroepen vitaal: 

• Politie, brandweer, defensie en andere hulpverleningsdiensten 

• Zorg, inclusief transport van medicijnen en medische hulpmiddelen 

• Kinderopvang 

• Onderwijs  

• Openbaar vervoer 
• Voedselvoorziening 

• Brandstoffen, elektriciteit en water  
• Afval en vuilnis  
• Media en communicatie  
• Overheid 

Zie voor meer informatie hierover https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cruciale-beroepsgroepen.  
 
Als u als alleenstaande ouder of als beide ouders een vitaal beroep uitoefent, dan kunt u uw kind(eren) 
morgen naar uw kindcentrum brengen. Mocht u in deze specifieke situatie, wanneer u een opvangcontract 
heeft, meer opvang nodig hebben dan uw contract, dan wil ik u vragen dit te melden aan de directeur of 
manager kinderopvang van uw kindcentrum èn ook te mailen naar klantenservice@pit-ko.nl. Dan kunnen 
we met u afstemmen hoe we de (extra) noodopvang organiseren. 
 
Voor alle andere kinderen geldt dat zij van morgen tot maandag 6 april niet naar onze kindcentra kunnen 
komen en dat u zelf moet zorgen voor opvang. Ondertussen gaan wij aan de slag om te kijken welke 
onderwijsmogelijkheden wij uw kind(eren) thuis kunnen bieden. Hierover houdt uw kindcentrum u op de 
hoogte via de gebruikelijke communicatiekanalen. 
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Heeft u dringende vragen of opmerkingen, dan verzoek ik u die per mail bij uw kindcentrum onder de 
aandacht te brengen. Voor spoedgevallen is en blijft uw kindcentrum telefonisch bereikbaar. Uiteraard 
blijven we ook op ons bestuurskantoor actief, maar we werken vanuit huis. U kunt ons mailen (info@pit-
ko.nl) of bij spoedsituaties bellen (078 – 820 00 10). Wij staan graag voor u klaar. 
 
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.  
 
Zoals we u afgelopen donderdag al schreven: we bevinden ons met elkaar in een uitzonderlijke situatie die 
iedere keer weer om nieuwe maatregelen vraagt en nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Wij doen er 
alles aan om binnen de gegeven omstandigheden onze kinderopvang en ons onderwijs zo goed mogelijk 
vorm te geven, maar kunnen dat alleen met uw medewerking. Laten we zorgzaam zijn en op elkaar letten 
in de hoop dat we deze crisis zo goed en gezond mogelijk doorstaan.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw begrip en uw hulp! 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de teams van onze kindcentra 
 
 
Ad Vos 
Bestuurder 
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