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Een verlengde kerstvakantie 

Voor de derde keer tijdens deze pandemie sluiten 

wij de school buiten de schoolvakanties. Toch is 

het deze keer anders. Vanaf maandag 20 

december is de school gesloten, zonder 

onderwijs op afstand te geven. 

De reden van de verlengde vakantie 

De overheid heeft voor deze maatregel gekozen 

om twee redenen. 

1. Het aantal besmettingen op de basisscholen is 

te hoog en daardoor worden ook ouders en opa’s 

en oma’s besmet. Vooral voor hen kan dat riskant 

zijn. 

2. Daarnaast is er veel onzekerheid over de 

Omikron variant, die nog besmettelijker lijkt te 

zijn. 

Geen onderwijs op afstand deze keer 

Wij volgen het landelijk advies om geen online 

onderwijs te geven. Omdat de school op 24 

december toch al dicht was, gaat het in totaal om 

4 dagen onderwijs die uw kind mist.  

Wat kunt u doen thuis? Tip: blijf goed bezig met 

lezen, dit kan ook in de vakantie. Wij geven deze 

keer geen Chromebooks mee. 

Noodopvang 

Dit vraagt veel van u! Zelfs als u een cruciaal 

beroep heeft, vragen wij u om allereerst goed te 

kijken wat u zelf kunt regelen. Hoe minder 

kinderen er naar school komen, hoe lager de 

besmettingskans wordt. Als school verzorgen wij 

noodopvang, maar alleen als het echt niet anders 

kan dus. Anders heeft de verlenging van de 

vakantie weinig zin. 

Voor de aanvraag van noodopvang houden we 

dezelfde werkwijze aan als eerder. 

 U mailt aan mij, j.vanloo@onzewijs.nl het 

volgende: 

1. Naam, groep en school van uw kind(eren), zet 

u er dus ook bij of het gaat om Het Vlot of de 

Ichtusschool. 

2. Reden van aanvraag noodopvang. 

3. Datum van noodopvang. Dit kan ook een deel 

van de schooldag zijn: ochtend of middag. Geef 

dat duidelijk aan. 

Goed om te weten 

Er is geen noodopvang op 24 december, omdat dit 

al een geplande vrije dag was voor uw kind. 

Uw aanvraag voor noodopvang doet u uiterlijk 17  

december 12 uur. Liefst eerder. 

U ontvangt altijd een reactie van de directeur. 

Krijgt u geen reactie binnen 24 uur, dan is uw mail 

niet goed ontvangen en vragen wij u nogmaals te 

mailen. In de reactie leest u of de aanvraag 

akkoord is en hoe we werken met halen en 

brengen. 

De noodopvang is alleen binnen de schooltijden. 

Voor noodopvang bij de BSO moet u zelf contact 

opnemen met de BSO waar uw kind naar toe gaat. 

Voor de noodopvang geldt hetzelfde 

‘snottebellenbeleid’ als we al hadden. Wij nemen 

altijd contact met u op als uw kind snotterig of 

ziek wordt op school. 

Kerst vieren op school 

De kerstviering die gepland stond op donderdag 

23 december verschuiven we naar 17 december. 

Daarover leest u meer over Parro. 

Tot slot 

Dit is een teleurstellend einde van dit 

kalenderjaar. We hebben het niet voor het kiezen 

daarin. En we roeien met de riemen die we 

hebben, samen! Van harte hopen we op 

medewerking van iedereen en op begrip voor 

onze aanpak! 

Namens het team, Jeanette van Loo, directeur 


