Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de kinderen van de scholen van Comprix,

Plaats:
Datum:
Betreft:

Wolvega
16 december 2021
Schoolsluiting met ingang van 20 december 2021

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Zoals u dinsdagavond ongetwijfeld hebt gehoord, heeft het kabinet besloten de basisscholen en de
SBO-scholen (speciaal basisonderwijs) vanaf aankomende maandag 20 december te sluiten. Hiermee
wil het kabinet de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken voor de feestdagen.
Wij hebben gisteren de scholen van Comprix geïnformeerd over wat dat voor het onderwijs betekent
in de week van 20 t/m 24 december. In deze brief informeren we u als ouder.
Sluiting scholen en geen thuisonderwijs
Onze scholen sluiten aankomende vrijdag 17 december na schooltijd. Dan begint de kerstvakantie
voor de kinderen. Indien scholen de noodopvang niet kunnen regelen voor 20 december 2021, dan is
20 december de laatste schooldag. Het kabinet geeft aan dat de scholen geen thuisonderwijs hoeven
aan te bieden. Onze scholen zullen daarom geen thuisonderwijs verzorgen.
Noodopvang op onze scholen
De noodopvang wordt vanuit de school van uw kind(eren) georganiseerd en daarover volgt verdere
informatie vanuit de directeur, inclusief de aanmeldprocedure. De noodopvang geldt voor
aankomende week en wordt tijdens de reguliere schooltijden door de eigen medewerkers
georganiseerd. Als vrijdag 24 december als een vrije dag was ingepland, dan is er op 24 december
geen noodopvang op school. De BSO – indien aanwezig – verzorgt noodopvang na schooltijd.
Cruciale beroepen
Het kabinet heeft een dringende oproep gedaan om het gebruik van de noodopvang zo beperkt
mogelijk te houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We vragen u om alleen in
noodzakelijke gevallen van de noodopvang gebruik te maken. De noodopvang geldt alleen voor
kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen. Indien er één ouder een cruciaal
beroep heeft in een gezin wordt verwacht dat de andere ouder de opvang verzorgt. De lijst met
cruciale beroepen vindt u via de onderstaande link:
Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Tot slot
We zijn ons als College van Bestuur zeer bewust van de grote impact die dit kabinetsbesluit heeft en
wij wensen u allen veel sterkte toe in het vinden van oplossingen voor de opvang van uw kind(eren).
Tot slot hopen we dat u allen toch, ondanks deze lastige situatie, goede feestdagen zult hebben en
hopen dat 2022 ons allen veel gezondheid zal brengen.
Met vriendelijke groet,
Edwin de Weers en Jan Veenstra,
College van Bestuur Comprix
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