Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra
15 december 2021
Betreft: sluiting bso en onderwijs vanaf maandag 20 december a.s.
Beste ouder,
Gisteravond heeft het kabinet bekendgemaakt dat de buitenschoolse opvang en het basisonderwijs volgende week
dichtgaan om zo de verspreiding van het virus rond de kerstdagen binnen de perken te houden. Wij kunnen niet
anders dan dit besluit respecteren, maar vinden het natuurlijk heel jammer dat we 2021 in het onderwijs niet op de
manier kunnen afsluiten zoals we hadden gehoopt. Onze medewerkers zullen er alles aan doen om in deze laatste
dagen van het jaar zo goed mogelijk samen met de kinderen af te sluiten en de kerstgedachte van hoop en
vertrouwen in de toekomst zoveel mogelijk aan hen mee te geven.
Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor u?
Kinderopvang
• De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar blijft open.
• De peuterspeelgroepen zijn tot en met donderdag 23 december open. Zoals u al eerder wist, is de
peuterspeelgroep, evenals het onderwijs, op vrijdag 24 december gesloten.
• De buitenschoolse opvang is dicht van dinsdag 21 december tot en met donderdag 23 december. Er is
gedurende deze periode noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Het kindcentrum overlegt met
betreffende ouders welke kinderen in aanmerking komen voor noodopvang in verband met kwetsbare
situaties.
Vrijdag 24 december is er alleen noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep die vakantie-opvang
afnemen. Deze sluit dan op vrijdag om 16.00 uur.
• De vakantie-opvang is in principe in de oorspronkelijke kerstvakantie open, maar mogelijk volgen hierover de
komende week nadere besluiten. Verzoek is uw kind(eren) ook dan zoveel als mogelijk thuis te houden.
Onderwijs
• Van maandag 20 december a.s. tot en met zondag 9 januari is er geen onderwijs. Er zal geen thuisonderwijs
worden aangeboden. Alleen van maandag 20 december t/m donderdag 23 december is er noodopvang..
Noodopvang
Heeft u een cruciaal beroep? Dan komt uw kind in aanmerking voor onze noodopvang. Uw kindcentrum zal u laten
weten op welke wijze u uw kind kunt aanmelden voor noodopvang. Wij hopen dat u zoveel mogelijk zelf zoekt naar
een alternatieve oplossing. Zo houden we de groepen en daarmee de verspreiding van het virus hopelijk in de hand.
2021 is in alle opzichten een jaar geweest dat anders dan anders was. We willen u bedanken voor uw begrip en
vertrouwen. Alleen ‘samen’ kunnen wij deze periode van personeelskrapte in combinatie met corona het hoofd
bieden. Dat samen hebben wij de afgelopen tijd zo ervaren. Dankzij u en dankzij onze medewerkers en in het belang
van de ontwikkeling van onze kinderen, want die staat altijd voorop. Wij wensen u en uw naasten fijne feestdagen
waarin het licht, de hoop en het vertrouwen in de toekomst centraal staan.
Met vriendelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra
Ad Vos
Bestuurder

