Lunteren, 15-12-2021
Betreft: sluiting scholen en buitenschoolse opvang
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteren hoorden we van premier Rutte dat het kabinet besloten heeft om, in verband met de grote zorgen die
er zijn over de opkomst van de omikronvariant en de te hoge besmettingscijfers juist ook bij jonge kinderen, de
kerstvakantie met een week te vervroegen. Er is o.a. besloten dat het basisonderwijs en de buitenschoolse
opvang een week eerder sluiten. De reguliere kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar blijft wel open.
Concreet betekent dat voor onze scholen en buitenschoolse opvang dat we per a.s. maandag 20 december
gesloten zijn. Onze leerlingen hebben vanaf die datum kerstvakantie. Er wordt dus ook geen online onderwijs
gegeven. Onze peuterspeelzaal is komende week wel gewoon open.
De belangrijkste punten (voor onze scholen) uit het kabinetsbesluit zijn:
•
•
•

•
•

Het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang zijn van 20-24 december gesloten.
Scholen hoeven geen onderwijs op afstand te organiseren.
Van scholen wordt verwacht dat zij noodopvang regelen voor leerlingen van ouders met een cruciaal
beroep (cruciale beroepen) en voor kwetsbare kinderen. Het kabinet roept ouders op alleen gebruik te
maken van de noodopvang als het echt niet anders kan.
De reguliere kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar blijft open.
Het kabinet roept ouders op om kinderen zoveel mogelijk in de thuisbubbel te houden, de week voor
kerst.

Heeft u een cruciaal beroep en lukt het u echt niet om thuis opvang te bieden en ook niet via uw sociale netwerk
dan kunt u mailen (tot en met uiterlijk donderdag 16 december) met Henk Drost (De Bron: h.drost@smdblunteren.nl) of Albert van der Blom (De Wegwijzer/Nederwoud: aj.vanderblom@smdb-lunteren.nl). Wij zorgen
dan voor een passende opvang binnen onze scholen. Op vrijdag 24 december is er geen noodopvang
beschikbaar. Het uitgangspunt van de overheid is, dat u zoveel mogelijk de opvang zelf thuis regelt om kinderen
zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden.
Kerstfeestvieringen worden gehouden op vrijdagmorgen 17 december van 8.30 – 9.30. Daarna gewoon weer les.
De groepen 1 t/m 4 gaan uit om 12.30 en de groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur.
Opnieuw wordt er van ons als ouders, leerkrachten en leerlingen veel gevraagd. We vragen u verder om de
berichtgeving per school en/of peuterspeelzaal de komende tijd te blijven volgen.
We hopen dat de geplande maatregelen het gewenste effect hebben en dat we elkaar vanaf D.V. 10 januari 2022
in goede gezondheid weer op school kunnen ontmoeten!
Ondanks alle zorgen, vragen en onzekerheden wensen we u een goede vakantie en een gezegend Kerstfeest!
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt
Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Hartelijke groet,
Albert van der Blom
Henk Drost

