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Onderwerp: scholen gaan een week voor de kerstvakantie dicht
Brielle, woensdag 15 december 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Tijdens de persconferentie van gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen per maandag 20
december een week eerder dicht gaan. Scholen geven geen onderwijs op afstand en voor kinderen van
ouders in cruciale beroepen blijft de noodopvang open. Met deze brief informeren we u over de noodopvang
en hoe die bij ons op school is geregeld.
Noodopvang
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen verzorgen wij op school tijdens schooltijden (dus tussen 8.30 en 14.00
uur en woensdag tot 12.00 uur) noodopvang van maandag 20 t/m donderdag 23 december. Vanwege de start van de
vakantie is er geen noodopvang op vrijdag 24 december.
Dringende oproep
Het kabinet roept op om alleen van de noodopvang gebruik te maken als het niet anders kan. Dat betekent ook: indien
1 ouder uit een gezin van 2 ouders een cruciaal beroep heeft, de school in principe mag verwachten dat de ouders de
opvang zelf regelen. Alleen als dat echt niet lukt, kan gebruik gemaakt worden van de noodopvang.
Aanmelden
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang door uiterlijk vóór morgen 13.00 uur een mailbericht te sturen naar:
gerrit.bussink@edumarevpr.nl
Geeft u in dit mailbericht het onderstaande aan:

1. Voor welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang.
2. Voor welke kinderen u gebruik wilt maken van de noodopvang.
3. Op welk telefoonnummer u op deze dagen goed bent te bereiken in geval van nood.
Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, zullen wij die verwerken.
Tot slot
Wij hadden niets liever gewild dan het jaar gewoon volgende week met onze kinderen af te sluiten met een sfeervolle
kerstviering. Gelukkig heeft onze kerstcommissie gezorgd dat we toch samen vrijdag a.s. een fijn kerstontbijt hebben met
daarna een gezellige dag. U krijgt daar een aparte brief over. We realiseren ons dat er opnieuw veel van ons allemaal
wordt gevraagd. Laten we in deze tijden blijven omkijken naar elkaar.
Voor meer informatie over de coronamaatregelen verwijzen u naar de landelijke websites van de Rijksoverheid, het RIVM
en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Voor vragen over de school kunt u bij mij terecht via e-mailadres
gerrit.bussink@edumarevpr.nl of via mijn telefoonnummer 06-86800070

Via deze weg wensen wij u alvast fijne feestdagen en een gelukkig maar bovenal gezond 2022 toe!
Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,
Gerrit Bussink

