
 

 

 

 

  

Extra nieuwsbrief                 
december 2021 

 

U heeft waarschijnlijk gisteravond net als ons geluisterd naar de persconferentie 
en gehoord dat het kabinet heeft besloten dat volgende week al de 

kerstvakantie voor het basisonderwijs begint. Een week eerder dan de 
vastgestelde vakantie. We vinden dit erg jammer en hadden graag de leerlingen 

volgende week op school gehad maar begrijpen dat we dit moeten doen om de 
coronabesmettingen en de verwachte uitbraak van de omikron-variant onder 
controle te kunnen houden. 

 
 

Kerst 
Dit kabinetsbesluit betekent dat aanstaande vrijdag (17 december) na schooltijd 
de kerstvakantie begint. De kinderen hebben dan drie weken kerstvakantie. 

Dit houdt ook in dat de kerstviering volgende week donderdag niet door kan 
gaan. Wel willen we graag deze week het kerstfeest met de leerlingen vieren. 

We hebben besloten dit te doen op vrijdag 17 december. We organiseren per 
groep een kerstactiviteit op het kleuterplein en daarnaast is er voor iedere 
leerling een wat uitgebreide traktatie.  

Dit houdt in dat de leerlingen van de groepen 1 en 2 deze ochtend geen eten en 
drinken hoeven mee te nemen.  

De ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 vragen we om deze dag 
naast het 10-uurtje een wat uitgebreidere lunch (eten en drinken) voor hun kind 
mee te geven. Denk aan bijv. een extra plak kerststol, een klein extra hapje of 

wrap (ter verduidelijking; deze lunch is voor uw eigen kind, dit omdat we niet 
mogen delen). Deze lunch gaan ze in een gezellige kerstsfeer nuttigen.    

 
Om het voor de leerlingen zo feestelijk mogelijk te maken vragen we de 
leerlingen om vrijdag op hun ‘Kerst-best’ naar school te komen.  

 
Noodopvang 

Volgende week wordt er geen thuisonderwijs aangeboden. Wel geven we alle 
leerlingen vrijdag a.s. een thuiswerkpakketje mee. De leerlingen mogen hierin 
werken, maar dit is niet verplicht.  

 
Voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare 

leerlingen bieden we noodopvang aan. We willen u echter wel vragen zeer 
terughoudend te zijn om uw kind(eren) naar de noodopvang te laten gaan. Dit 
om besmettingen bij uw kind(eren) en verdere verspreiding tegen te gaan.  

 



 
Moet u gebruik maken van de noodopvang dan vragen we om z.s.m. (met 
voorkeur voor vrijdag a.s.12.00 uur) een mail te sturen naar: 

lpoorthuis@skolo.nl  
In deze mail graag aangeven: 

• de naam en groep van de leerling, 
• het (cruciale) beroep van de ouders, 
• de dagdelen waarop u hiervan gebruik moet maken  

o een ochtend is van 8.30 tot 12.00 uur 
o een middag is van 12.00 tot 14.30 uur  

o woensdag is van 8.30 tot 12.15 uur 
o vrijdag is van 8.30 tot 12.00 uur 

Vervolgens ontvangt u een bevestiging. 

 
Op onderstaande website van de Rijksoverheid kunt u informatie vinden over 

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

 
 

 
 

 
Wij hopen dat door deze besluiten alle kinderen thuis fijne kerstdagen kunnen 
vieren zonder besmettingen en/of 

quarantainemaatregelen. 
 

 
 
We wensen iedereen een heel fijn kerstfeest, 

een ontspannende vakantie, een gezellige 
jaarwisseling en alvast een goed en gezond 

2022 toe! 
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