Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond tijdens de persconferentie heeft iedereen gehoord dat de kerstvakantie voor de
basisscholen volgende week al begint. We vinden het jammer dat de basisscholen dit op zo’n laat
moment te horen hebben gekregen, maar we zullen deze maatregel volgen. Het gaat nu om een
periode van één week. Als de schoolsluiting na de kerstvakantie onverhoopt toch langer gaat duren,
zullen wij dit beleid heroverwegen.
Van de scholen wordt verwacht dat ze volgende week opvang regelen voor kwetsbare kinderen en
kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor een overzicht van de cruciale beroepsgroepen
verwijzen we u door naar de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-beroepen
De minister-president heeft iedereen met klem opgeroepen om te bekijken of de noodopvang echt
noodzakelijk is. Hoe kleiner de groepen, hoe kleiner de kans op besmetting en overdracht. Dat is op
dit moment het uitgangspunt.
Vanmorgen is tijdens het directeurenoverleg van onze vijf scholen het volgende besloten.
Op D.V. vrijdag 17 december a.s. begint voor alle leerlingen de kerstvakantie. Wij hebben deze week
voldoende tijd om noodopvang te organiseren. De eventuele extra schooldag is daarom niet nodig.
Vanaf maandag 20 december t/m vrijdag 24 december a.s. worden er op onze school kinderen
opgevangen. Kinderen van ouders uit cruciale beroepen en kinderen waarover overleg is geweest
met leerkracht en intern begeleider zijn welkom op school. De kinderen van ouders met een cruciaal
beroep worden op deze dagen opgevangen van 8.30 uur - 14.30 uur. Leerlingen die in overleg met de
leerkracht op school worden uitgenodigd, worden opgevangen op maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 uur -11.30 uur. Wij zullen met deze ouders/ verzorgers verder communiceren over de
organisatie van de noodopvang. Zij horen deze week van ons hoe dit in zijn werk gaat.
Aanmelden voor de noodopvang kan vanaf dit moment tot donderdagmiddag 14.00 uur via Parro. U
kunt een bericht sturen naar juf Janita. Wij ontvangen van u de volgende informatie: naam en groep
leerling, dagen en tijden waarop opvang nodig is.
Wij weten dat het kabinet een moeilijke taak heeft, wij bidden hen wijsheid toe.
Het jaarthema van Onderwijsgroep GAVE voor dit schooljaar is "Blijdschap."
We zijn ons bewust dat dit soms gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Toch willen we kiezen voor
Blijdschap onder alle omstandigheden. Zeker als we met het Kerstfeest stil staan bij de geboorte van
onze Heiland Jezus Christus. Het was een donkere tijd dat de engel bij de herders in het veld kwam
met de woorden: “Zie, ik verkondig u grote blijdschap!” Die boodschap klinkt nog steeds.
Mochten wij elkaar niet meer zien dan wensen wij u een gezegend kerstfeest toe en een goede
jaarwisseling.
Met vriendelijke groet namens het team van de Prinses Beatrixschool,
Janita Goedhart-Theunisse

