Betreft: Sluiting scholen per 16 december
Beste ouders/verzorgers,
Zoals bij u bekend moeten alle scholen vanaf morgen, woensdag 16 december, helaas de deuren
sluiten. Dit betekent voor de kinderen dat vandaag de laatste schooldag van 2020 is. Morgen gaat
voor hen de kerstvakantie beginnen. Alle leerkrachten zullen vandaag met de kinderen het jaar in
Kerstsfeer afsluiten.
Thuisonderwijs
De komende dagen gaan wij als team aan de slag met de voorbereidingen voor het thuisonderwijs
dat we na de kerstvakantie zullen verzorgen. We starten met het thuisonderwijs op maandag 4
januari 2021. We gaan er voorlopig vanuit dat we thuisonderwijs zullen geven tot 18 januari. Het
kabinet besluit op 12 januari, afhankelijk van het aantal besmettingen, of de scholen na 18 januari
weer open mogen. We zullen u in de loop van deze week informeren over het thuisonderwijs,
ophaalmomenten voor materialen en het uitlenen van chromebooks. U kunt deze week alvast aan
mij doorgeven wanneer u na de vakantie een chromebook wilt lenen. Wij hebben een beperkt aantal
chromebooks, dus mocht u op een andere wijze een apparaat met camera en microfoon kunnen
lenen dan is dat prettig.

Noodopvang
Ook de kinderopvang blijft gesloten van woensdag 16 december tot 18 januari.
Tijdens de lockdown bieden we samen met KIBEO noodopvang. Dit doen we voor kinderen
van wie de aanwezige ouders in vitale beroepen werken én niet zelf voor opvang kunnen
zorgen. Daarnaast nodigen wij mogelijk als school een aantal kinderen uit op school te
komen werken, om uiteenlopende redenen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
 VSO: de noodopvang tijdens de VSO tussen 7:30 -8:30 is onder verantwoordelijkheid
van de KIBEO. Aanmelden voor noodopvang kan bij de KIBEO. Let op: maakt u
normaal gesproken gebruik van VSO , maar kan dit nu niet? Meldt u dan a.u.b. af.
 Tijdens schooltijd: aanmelden voor noodopvang tussen 8:30 - 15:00 (woensdag 8:3012:00)kan bij mij. U kunt mij een Parro bericht sturen of telefonisch contact
zoeken. De noodopvang onder schooltijd is onder verantwoordelijkheid van de
school. We werken hierbij samen met pedagogisch medewerkers van KIBEO.
 BSO: de noodopvang tijdens de BSO tussen 15:00 - 18:00 is onder
verantwoordelijkheid van KIBEO. Aanmelden voor noodopvang kan bij KIBEO. Let
op: maakt u normaal gesproken gebruik van BSO, maar kan dit nu niet? Meldt u
dan a.u.b. af.
Voor verdere vragen ben ik natuurlijk gewoon bereikbaar.
Met vriendelijke groet,

Ivo Collet

