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Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs een 

week voor de kerstvakantie dicht gaan. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de 

kerstdagen begint, zouden kinderen tijdens familiebezoek hun oudere familieleden kunnen 

besmetten met een te hoge druk op de zorg tot gevolg.  

 

17 december laatste schooldag 

Dat betekent dat 17 december bij ons de laatste schooldag is. Volgende week zullen er geen 

lessen zijn, ook niet online. 

 

Opvang alleen voor de afgesproken doelgroep 

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, blijft de Schakel in de week van 

20 t/m 24 december wel open.  

 

Wij verzorgen alleen noodopvang tijdens de reguliere lestijden van de school, er zijn geen 

lesactiviteiten. De kinderen van verschillende groepen worden bij elkaar geplaatst in één of 

meerdere lokalen. Er zullen verschillende leerkrachten deze noodopvang begeleiden. 

 

Heeft een van de ouders een cruciaal beroep, dan is het advies de opvang zoveel mogelijk 

zelf te regelen. Lukt dat echt niet dan kunnen zij hun kinderen naar de noodopvang brengen.  

 

Bij cruciale beroepen gaat het om beroepen in de zorg, bij de politie en brandweer, het 

openbaar vervoer, de voedselketen, de kinderopvang, afvalverwerking en noodzakelijke 

overheidsprocessen. Raadpleeg bij twijfel Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang | 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.  

 

Wij willen u met klem verzoeken terughoudend te zijn in het aanmelden voor de noodopvang 

en zoveel mogelijk gehoor te geven aan het verzoek van de overheid om uw kinderen zoveel 

mogelijk thuis te houden de komende week. Dit om voor iedereen de situatie zo veilig 

mogelijk te laten zijn, waardoor het kerstfeest met het gezin en familie gevierd kan worden. 

 

Uitgangspunt is dat de scholen op maandag 10 januari weer gewoon open zullen gaan.  

 

Kerstfeest 

Vrijdag a.s. is de laatste schooldag van dit schooljaar. Wij zullen vrijdag met de kinderen 

Kerst vieren. Ook is vrijdag het kerstontbijt in de klas.  

Zoals eerder in een brief aangekondigd vragen wij u om uw kind een ontbijtje mee te geven, 

incl. bord, bestek en een beker (in een tas en voorzien van de naam).  

Namens de ouderraad krijgen alle kinderen een gekookt eitje en een croissantje. Hier kunt u 

dus rekening mee houden en dit hoeft u niet mee te geven. Alle kinderen worden gewoon 

tussen 8.20 uur en 8.30 uur op school verwacht. 

 

Aanvraag noodopvang 

Indien uw werk valt onder de cruciale beroepen en u een verzoek wilt indienen voor de 

noodopvang, kunt u dat uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur via Parro of e-mail aangeven bij 

Chantal de Grutter (Donken) of Martijn de Glopper (Hoeven).  

Geeft u daarbij duidelijk aan in welk cruciaal beroep u werkzaam bent en voor welke dagen, 

dagdelen of uren u de noodopvang nodig heeft. 

Let op: de noodopvang is alleen van 8.30u – 14.00u. Er wordt op school geen les gegeven 

en de kinderen zitten vanuit meerdere groepen bij elkaar in een lokaal. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen


 

 

Fris! Kinderdagverblijven heeft de ouders van kinderen die gebruik maken van de BSO een 

aparte brief verstuurd over de noodopvang volgende week. 

 

Geen huiswerk 

De kinderen krijgen geen huiswerk mee naar huis voor volgende week. Uiteraard is het 

advies om met uw kind, zoals in elke vakantie, dagelijks te blijven lezen. 

 

Thuis blijven bij klachten 

De maatregelen en afspraken rondom klachten en testen blijven bestaan. Mocht uw kind 

klachten hebben, dan blijft hij/ zij thuis tenzij er een negatieve coronatest is afgenomen. 

Deze maatregelen blijven gelden, zowel deze week als volgende week in de noodopvang.  

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 in de noodopvang blijft het dringende advies gelden om 

2 maal per week een zelftest te doen. 

 

Wij zijn ons er van bewust dat er opnieuw een groot beroep op u en uw kind(eren) wordt 

gedaan. Wij hadden graag gezien dat de laatste schoolweek van 2021 er anders had uit 

gezien.  

 

Namens alle medewerkers van De Schakel wensen wij u veel succes en een goede en fijne 

kerstvakantie. Wij hopen iedereen op 10 januari 2022 in goede gezondheid terug te zien op 

school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 

Directeuren KBS De Schakel 

 

 


