Slagharen, 14 december 2021
Scholen en BSO een week eerder dicht voor de kerstvakantie
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Helaas is gisteravond het bericht door het kabinet uitgesproken om de basisscholen en de BSO de
week voor de kerstvakantie dicht te doen om zo, zoals gemeend wordt, de besmettingen met de
feestdagen te voorkomen en de verspreiding van het virus te vertragen.
En dit bericht spijt ons ten zeerste. Wij hadden gehoopt dat we gewoon dit jaar af zouden mogen
maken.
Dit heeft gevolgen 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, volgende week goed regelen. Hierbij wel een
dringend verzoek alleen, een beroep te doen op de noodopvang. De noodopvang dient echt alleen
als opvang voor de kwetsbare kinderen en kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitoefenen.
Van les krijgen/geven is geen sprake. Er is een minimale bezetting van de leerkrachten op school
aanwezig.
We willen ook de laatste schooldagen van het jaar goed voor uw kind(eren) organiseren. We hebben
besloten de kerstviering en het kerstontbijt aanstaande vrijdag te organiseren. Met wat flexibel
schuiven van andere activiteiten e.d., gaat dit zeker lukken.
We zouden het zeer op prijs stellen als het u lukt om de benodigdheden voor het kerstontbijt vrijdag
op school af te geven.
We hebben woensdag 15 december nodig om de gevolgen van het besluit op detail op een rijtje te
zetten. U ontvangt uiterlijk donderdag 16 december van ons een brief met daarin aanvullende
informatie, die is vooral gericht op de invulling van de kerstochtend en de invulling van de komende
week.
We realiseren ons dat dit besluit veel van de flexibiliteit van u en uw kind(eren) vraagt. We hopen op
uw begrip dat we misschien niet direct op alle vragen een helder antwoord hebben.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Ingrid Heins
Directeur KBS de Kwinkslag

