
 

 

 

Slagharen, 21 december 2021 

 

Mogelijke verlenging Lock down 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

In de media wordt nu al gesproken dat scholen er rekening mee moeten houden dat na de kerstvakantie de Lock 

down mogelijk verlengd gaat worden. 3 januari a.s. is er een persmoment, waarop dit eventueel definitief 

meegedeeld wordt. 

Waarom dan nu deze brief? 

Omdat dit weer gevolgen heeft voor u als ouder/verzorger, maar ook voor ons als school. 

 

Het is noodzakelijk dat we de noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen met ouders in cruciale beroepen, 

als het echt niet anders gelukt is, dan ook goed regelen.  

Hierbij wel een dringend verzoek om alleen een beroep te doen op de noodopvang, als u geprobeerd heeft om 

eerst zelf voor opvang te zorgen.  

De noodopvang dient echt alleen als opvang voor de kwetsbare kinderen en kinderen met ouders die een cruciaal 

beroep uitoefenen en ook alleen voor de dagen dat zij werken.  

 

Er is een minimale bezetting van de leerkrachten aangevuld met stagiaires, die de noodopvang verzorgen, zodat de 

rest van het team de online lessen kunnen geven. 
Als u gebruik moet maken van noodopvang, dan kunt u mij een mail sturen (directie.kwinkslag@catent.nl). Wilt u 
dan het volgende doorgeven: 

1) Naam van uw kind(eren) 
2) Groep(en) waarin uw kind zit 
3) Dag(delen) waarop u noodopvang nodig heeft 
4) Beroep van de ouder(s) of overige reden voor aanvraag 

Uw aanvraag moet tussen 4 januari 2022 en 7 januari 2022 voor 16:00 uur binnen zijn. U ontvangt dan uiterlijk 
vrijdag 7 januari voor 19.00 uur een reactie of de noodopvang wel/niet akkoord is. 
 

We hebben nu al afgesproken dat maandag 10-1-2022 er weer thuiswerkmaterialen worden uitgedeeld. 

Alle kinderen van de school krijgen elke dag een online-moment. Er volgt een concreet rooster per klas, wanneer en 

hoe vaak per dag de kinderen online moeten komen en wat er maandagochtend opgehaald moet worden. 

 
Wij raden u aan om de kinderen echt online te laten komen, want wij hebben van de leerplichtambtenaar 

doorgekregen dat we moeten noteren wie er eventueel niet online is. 

Geef per mail aan directie door als er technische problemen zijn om online te kunnen zijn; dit kunt u ook tussen 4-1-

2022 en 7-1 2022 doorgeven. 

Ook als u thuis geen devices tot uw beschikking heeft, kunt u dit op de aangegeven tijdstippen doorgeven. 

 

We realiseren ons dat deze brief voor onrust kan zorgen, we hopen echter dat u begrip heeft dat wij uit voorzorg 

alvast op de zaken vooruit willen lopen, zodat na de vakantie alles goed is geregeld voor uw kinderen.  

En tegelijk hopen we ook dat deze mail voor niets is verzonden, want dan zou het betekenen dat we maandag 10-1-

2022 gewoon weer fijn naar school kunnen komen. 

 

Fijne feestdagen en een gezond 2022 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Ingrid Heins 

Directeur KBS de Kwinkslag 
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