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School volgende week dicht
Zoals u ongetwijfeld al gehoord of gelezen heeft, heeft het demissionaire kabinet besloten dat de
basisscholen volgende week dicht moeten. Om de verspreiding van de Omikronvariant van het
Coronavirus te vertragen, kon het kabinet het advies van het OMT om de scholen eerder te sluiten
niet negeren. Dat zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie van gisteren.

Het kabinet heeft de mogelijkheid geboden om maandag nog open te zijn, voor het geval scholen
dan de noodopvang nog niet hebben geregeld. Dit is voor ons niet van toepassing. Wij zijn daarom
vanaf aanstaande maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december dicht. De kinderen hebben
deze week extra vakantie. Wij gaan, net als de andere scholen binnen onze stichting Talentis,
komende week geen afstandsonderwijs geven.

We realiseren ons dat het kabinetsbesluit opnieuw veel van uw kinderen en u vergt! We wensen de
kinderen en u daarom heel veel sterkte om de komende week door te komen! Ook roepen we u op
om elkaar daar waar het kan te helpen! Samen staan we sterk!

Onderstaand de concrete consequenties van een en ander voor u op een rij.
Aanstaande vrijdag ontvangt u nog een reguliere InformatieBron, met daarin onze laatste informatie.

Kerstviering
We hebben, vanwege de vervroegde sluiting, besloten de voor donderdag 23 en vrijdag 24 december
geplande kerstviering naar aanstaande vrijdagochtend te verplaatsen. We verwachten de kinderen
vrijdag 17 december gewoon om 08.30 uur op school. Het zou leuk zijn als ze zoveel mogelijk in
kerstoutfit komen. Dat doen wij als team ook.

We starten de ochtend met een heerlijk zelfgemaakt kerstontbijt. Daarna luisteren we naar een
kerstverhaal en zingen we kerstliedjes uit Trefwoord. Ook gaan de kinderen zelf een kerststukje
maken. We doen al deze activiteiten per klas. We gaan dus geen gezamenlijke activiteiten doen.

Kerstontbijt
● Het is de bedoeling dat ieder kind één gerecht voor maximaal vijf kinderen maakt.  Als uw kind

bijvoorbeeld een gevuld eitje wil maken, dan maakt het dit vijf keer. Om te zorgen dat we zoveel
mogelijk verschillende gerechten op de buffettafel krijgen, heeft u vorige week via Schoudercom
een bericht ontvangen waaronder u kunt aangeven wat uw kind meeneemt. Dat kan een warm of
koud gerecht zijn.

● Verder willen wij u vragen om uw kind aanstaande vrijdagochtend in een plastic tas een (van naam
voorzien) eigen bord, bestek en beker mee te geven. Dan kunnen we daarin na afloop alles mee
naar huis geven. Dat scheelt ons een hoop afwas. Wij rekenen daarom op uw medewerking!
Hartelijk dank alvast!



● In sommige klassen doen kinderen leuke kerstoptredens. Dit is een keuze en geen verplichting!

Kerststukje
Het zou fijn zijn als u uw kind morgen, d.w.z. donderdag 16
december in een plastic tasje voorzien van de naam, het volgende
mee naar school zou willen geven:
● één klein bakje (denk aan een leeg boterkuipje, een

Optimelbakje o.i.d.)
● dennentakjes en andere natuurlijke versieringen voor het

kerststukje
● eventueel één kaars voor in het kerststukje.

We begrijpen dat het voor een deel van u moeilijk is om vandaag of morgen tijdens schooltijd nog de
gevraagde attributen voor het kerststukje te verzamelen. We vragen daarom ouders die thuis veel
groen, zoals een conifeer of hulst, hebben, iets extra’s aan te leveren. Heel erg bedankt alvast
hiervoor!

De kinderen krijgen vrijdag in de loop van de ochtend nog  iets lekkers van de ouderraad.
Ze hebben vrijdag, vanwege het uitgebreide kerstprogramma, geen gymles.
We zijn, net als anders, om 12.30 uur uit.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en)
van uw kind.

Invulling komende week
Zoals gezegd, verzorgen we komende week geen online onderwijs, maar de kinderen krijgen
aanstaande vrijdag wel wat materialen mee om komende week thuis mee aan de slag te gaan. Denk
bijvoorbeeld aan wat leesboeken en puzzels. Ook kunnen de kinderen online gebruik maken van
Taalzee en Rekentuin e.d.. Het thuiswerken is echter niet verplicht!

Wij als team werken volgende week gewoon door. Een deel van ons heeft nog afspraken staan.
Daarnaast gaan we o.a. administratieve zaken afwikkelen en de eerste schoolweek voorbereiden. Dit
doen we zoveel mogelijk vanuit thuis, maar een deel van de teamleden is op school aanwezig voor
het verzorgen van noodopvang.

Noodopvang
Voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep en die op hun (gezamenlijke) werkdagen echt
niet zelf voor opvang kunnen zorgen, bieden we op onze eigen school noodopvang aan. Om te
bepalen of u wel of niet in een cruciaal beroep werkt, kunt u het volgende overzicht raadplegen:
overzicht cruciale beroepen. Wij vragen u dringend om zo min mogelijk van de noodopvang gebruik
te maken, zodat de maatregel van sluiting van de scholen zo effectief mogelijk is!

Lukt het u écht niet om de opvang van uw kind(eren)te regelen? Dan kunt u tot uiterlijk aanstaande
vrijdag 17 december 11.00 uur via de volgende link aan Compas laten weten voor welke dagen of
dagdelen u volgende week noodopvang nodig heeft: noodopvang. Let op: voor de donderdagmiddag
kunt u geen noodopvang aanvragen, omdat de kinderen die middag sowieso vrij zouden zijn.

Anders dan voorheen, loopt de aanmelding voor de noodopvang niet via de eigen school, maar is de
aanmelding voor noodopvang op school én de BSO stedelijk geregeld, onder regie van Compas.
Compas is een organisatie die samen met professionals en ouders aan optimale ontwikkelingskansen
voor kinderen van 0 tot 13 jaar werkt.

Voor meer informatie verwijzen we u naar bijgaande brief van Compas.

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


Veiligheid voorop
We vragen u dringend, óók tijdens deze noodopvangperiode, uw kind alleen naar school te laten
komen als dit mag. Ter herinnering:
● De kinderen moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde

verkoudheidsklachten.
● U mag bij kinderen met milde verkoudheidsklachten een zelftest doen in plaats van een pcr-test

door de GGD te laten doen.
● De zelftest is bij klachten alleen redelijk betrouwbaar als de test wordt gedaan kort nadat de

klachten zijn begonnen en de test de dag erna dezelfde uitslag laat zien.
● We vragen u daarom om uw kind bij milde verkoudheidsklachten pas weer naar school te laten

komen als de zelftest twee achtereenvolgende dagen een negatieve testuitslag heeft laten zien.
● Wilt u uw kind liever niet laten testen? Dan mag uw kind pas weer naar school als het tenminste

24 uur volledig klachtenvrij is. Op deze regels is één uitzondering: bij aanhoudende milde
verkoudheidsklachten mag een kind na zeven dagen weer (ongetest) naar school.

● Bij aanhoudende klachten vragen we u opnieuw een zelftest bij uw kind te doen.
● Als uw kind meer of ernstigere klachten heeft dan milde verkoudheidsklachten, dan vragen we u

om bij de GGD een afspraak voor een pcr-test te maken.
● Als de uitslag van de zelftest positief is, dient deze zo spoedig mogelijk bevestigd te worden door

een test bij de GGD. Tot die tijd blijft uw kind in thuisisolatie en uw gezin in quarantaine.
● Een zelftest mag niet gebruikt worden als dag 5-test om al dan niet eerder uit quarantaine te

mogen. Hiervoor is een GGD-test nodig.

Het kan zijn dat we u in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij twijfel, bij hevige klachten of bij klachten
als bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, toch vragen om uw kind door de GGD te laten testen. We
gaan er van uit dat u hier begrip voor heeft en vertrouwen erop dat u dit dan ook doet!

Voor meer informatie verwijzen we u naar de meest recente ‘Beslisboom’ en het meest recente
‘Protocol Basisonderwijs’ in Schoudercom, onder ‘Documenten’ in de map ‘Corona’.

Restitutie TSO-geld
We betalen u na afloop van het schooljaar het geld terug over de dagen dat uw kinderen vanwege de
schoolsluiting niet hebben kunnen overblijven. Het overblijven tijdens de noodopvangdagen is gratis,
omdat we dit zelf verzorgen en niet door overblijfkrachten laten begeleiden.
We betalen u na afloop van het schooljaar ook het geld terug over de dagen dat uw kinderen
verplicht in groepsquarantaine moesten, d.w.z. tot en met dag 6 van de quarantaine: de dag van de
uitslag van de GGD-test.

Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 17 december 2021


