
 

Slagharen, 15 december 2021 

 

De scholen en BSO gaan een week eerder dicht 

 

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

 

Om besmettingen met de feestdagen te voorkomen, heeft het kabinet besloten om de scholen en de 

BSO een week eerder dicht te doen met de kerstvakantie. Dit betekent dat uw kind vanaf maandag 

20 december vrij is. De school is dan alleen open voor noodopvang. We starten weer op maandag 10 

januari. 

 

Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in kwetsbare situaties 

We realiseren ons dat het flexibiliteit van u vraagt, om uw kind(eren) een week extra op te vangen. 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in kwetsbare situaties is er 

noodopvang op school. Heeft u een gezin met 2 ouders en heeft 1 ouder een cruciaal beroep? Dan 

vragen wij u om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt het echt niet om opvang te 

regelen, dan kunt u opvang aanvragen. 
1) Zie voor de lijst met cruciale beroepen de website van de rijksoverheid: 

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

 

U kunt elke werkdag gebruik maken van de noodopvang: 

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.15 uur 

Woensdag van 8.30 uur tot 13.30 uur. 

Vrijdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
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 donderdag 16 december voor 16:30 uur binnen zijn. U ontvangt dan nog 
diezelfde avond een reactie of de noodopvang wel/ niet akkoord is. 

 

Bij de noodopvang gelden dezelfde regels als dat uw kind naar school zou gaan. Dit betekent dat uw 

kind zich houdt aan de basisregels, thuisblijft bij klachten en zich laat testen/een zelftest doet. 

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje in de gang en doen thuis twee keer per week 

een zelftest. 

 

Geen lessen 

Er wordt volgende week geen onderwijs op afstand gegeven. Uw kind(eren) is daarom vanaf 

maandag 20 december vrij van school. 

Dit doen we zo omdat we iedereen rust willen geven. Dit advies is mede door de MR bevestigd om 

geen lessen te organiseren. Er komt ook dus ook geen fysiek thuiswerk mee, behalve een 

kerstboekje met puzzels en knutsels.  
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Een uitzondering is wel gemaakt en dat is voor groep 3. 

Juf Astrid wil graag het lezen door laten gaan, zodat onze groep 3-ers dit blijven oefenen. Juf Astrid 

neemt contact op met de ouders van groep 3. 

 

Kerst op school 

Het kerstontbijt vindt nu a.s. vrijdag plaats. Daarna is er in twee sessies een kerstviering. Dit doen we 

op deze manier, zodat er niet te grote groepen bij elkaar zitten. Mochten er nog aanvullingen hierop 

komen, dan worden die via de Parro-app verstuurd. 

Morgen is i.p.v. vrijdag 24-12-21 de foute kerstkledingdag. Uw kind mag in een te gekke trui of 

blouse of met een muts naar school komen. Als het maar een zichtbaar kerstkledingstuk is. 

 

Kijk naar elkaar om en blijf gezond! 

Hierbij wil ik u bedanken dat u het afgelopen jaar heeft geholpen om de school veilig te houden. 

Door uw kind thuis te houden als dat moest, op te halen omdat het even niet anders kon, te testen 

en u aan de regels te houden. Fijn dat we dit samen en in goed overleg konden doen. 

 

Heeft u vragen, dan kunt u contact met mij opnemen. 

 

Namens het team wens ik u hele fijne feestdagen. Hopelijk zien we u en uw kind(eren) na de 

kerstvakantie weer in goede gezondheid op onze school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Heins 

Directeur KBS de Kwinkslag 


