Geachte ouders en verzorgers,
Purmerend, 15 maart 2020
Vanuit het nieuws:
NOS
Scholen en kinderopvangverblijven blijven tot en met 6 april dicht. Wel wordt er een uitzondering gemaakt
voor kinderen van mensen in vitale beroepen, het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en
politiemensen. Dat heeft minister Slob bekendgemaakt op een persconferentie.
Onderwijspersoneel en pedagogische medewerkers die in de kinderopvang werken en niet ziek zijn,
kunnen de komende drie weken gewoon naar hun werk. "We hebben ze hard nodig", zei Minister Slob. "Om
de kinderen van ouders in vitale beroepen verder te begeleiden, maar ook om het onderwijs te begeleiden
voor kinderen die thuis komen te zitten."
RTL
De kinderopvang gaat in grote lijnen de scholen volgen, meldt verslaggever Fons Lambie vanuit Den Haag.
"Die gaan dus ook dicht, maar er blijft wel opvang beschikbaar voor kinderen die ouders hebben met een
'vitaal beroep'. Hoe precies, daar wordt nog over overlegd."
Later vandaag publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst met vitale
beroepen. Ouders met kinder en peuteropvang hoeven niks te doen. Ze moeten gewoon de maandelijkse
eigen bijdrage blijven betalen, en de kinderopvangtoeslag loopt gewoon door.
Vanuit Peuterspeelzaal Pinkeltje
Wij vragen u dringend om uw medewerking om zoveel mogelijk thuis te blijven om u zelf en uw kinderen zo
goed mogelijk te beschermen. Wanneer u echt niet zonder de opvang kunt en uw beroep in de categorie
vitale beroepen valt zie de lijst hieronder, dan kunt u de komende 3 weken ook bij ons terecht. Bagatelliseer
deze overheidsmaatregelen niet, denk er vooral niet te lichtvaardig over. Het gaat om de gezondheid van
ons allemaal. Als uw kind nu al verkoudheidsverschijnselen of koorts heeft dan verzoeken wij u om thuis te
blijven. Uw kind mag dan niet naar de opvang om ons personeel en overige kinderen te beschermen.
Ouders hou ook het nieuws goed in de gaten. De communicatie kanalen die wij voor onze berichten aan u
gaan gebruiken zijn: KOV daar waar uw contract en uw facturen zijn geadministreerd en via Ouderportaal.
Wij zullen deze brief ook op onze website: www.pszpinkeltje.nl publiceren.
De lijst met deze cruciale beroepsgroepen:













Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
Openbaar vervoer.
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering
van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van
producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang
van arbeiders voor de oogst.
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel,
Vervoer van afval en vuilnis.
Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om
op de hoogte te blijven van wat er speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard).
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) .
Dank voor uw medewerking, laten wij dit samen doen en laten wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid
nemen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Beheer PSZ Pinkeltje
Irma Schagen

