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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Maandagochtend bespraken we met het team dat het eigenlijk vrijwel zeker was dat we de volledige 

periode tot de Kerstvakantie onderwijs konden geven. Enorm fijn, met name voor de kinderen. We gunnen 

hen ‘gewoon’ onderwijs. Maar naarmate de dag vorderde, kwamen er toch andere geluiden. Met spanning 

keken we uit naar de persconferentie, waarin gedeeld werd dat de scholen toch dicht gaan. We begrijpen 

dat dit voor alle betrokkenen een uiterst vervelende en ongewenste situatie is. We bidden u, jou, elkaar en 

het kabinet Gods nabijheid en wijsheid toe. 

Kerstviering 
Alle groepen en ook de Voorschool vieren het Kerstfeest op donderdagavond 16 december van 19.00-20.00 

uur. De kinderen worden tussen 18.45 en 19.00 uur op school verwacht. Om 20.00 uur mogen ze weer 

opgehaald worden. Ouders mogen helaas niet in de school.  

Groep 1-2 heeft deze middag en ook op vrijdag gewoon les. Wanneer dit voor uw kind teveel is, dan is er de 

mogelijkheid om uw kind in overleg met de leerkracht, de donderdagmiddag of vrijdagochtend thuis te 

houden. Dit graag op donderdagochtend afstemmen met de leerkracht.  

Lesdagen 
Tijdens deze laatste schoolweek gelden de reguliere lestijden. Op donderdag 16 december maken de 

kinderen een kerstbakje. Denkt u eraan de kinderen de materialen mee te geven? Op vrijdagochtend 17 

december worden de kinderen gewoon om 08.30 uur op school verwacht. Dit is de laatste schooldag voor 

de vervroegde kerstvakantie. Vanaf maandag 20 december zijn de kinderen vrij. 

Noodopvang 
Scholen wordt gevraagd om onder schooltijd noodopvang te bieden. Uitgangspunt is dat noodopvang 

alleen aangevraagd wordt voor kinderen met beide ouders met een cruciaal beroep en kinderen uit 

kwetsbare gezinnen. Wanneer één van de ouders een cruciaal beroep heeft, vraagt het kabinet ouders om 

de opvang, zoveel als mogelijk, in huiselijke kring te organiseren. Als deze mogelijkheid er niet is, dan kunt u 

t/m vrijdag 17 december 12.00 uur contact opnemen met ondergetekende op basis van de 2 

bovengenoemde criteria. 

Thuiswerk 
Het kabinet geeft aan dat het voor de kinderen een vervroegde kerstvakantie is. Er is geen 

afstandsonderwijs en er is geen thuiswerk. Wanneer u het prettig vindt om in de vakantie toch wat te 

oefenen, dan vindt u hieronder enkele websites waarop u met uw kind kunt oefenen. 

Digitaal oefenmateriaal 

Basispoort educatieve software school, leestrainer met oefenen verschillende vraagstellingen, 

junioreinstein oefeningen alle basisschoolvakken en digitale prentenboeken. Klik op de link voor toegang. 

Leesbingokaart 

Alle kinderen ontvangen na de kerstviering een boek. Dat is gelijk een goede reden om in de vakantie lekker 

(extra) te lezen. Naast dat lezen enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, biedt het ook 

mogelijkheden om samen te ontspannen en fijne momenten door te brengen met alle aandacht voor uw 

kind. Wanneer de kinderen deze bingokaart na de kerstvakantie inleveren, ontvangen ze een presentje.  

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/12/211208-informatiebrief-ouders-Kerst-2021.docx.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruikers/
https://leestrainer.nl/
https://www.junioreinstein.nl/
https://kleuters.basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=prentenboeken
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Buitenschoolse opvang en voorschool 
De buitenschoolse opvang en de voorschool worden niet tot onderwijs gerekend. Hiervoor gelden dan ook 

andere richtlijnen. De buitenschoolse opvang is komende week, net als het onderwijs gesloten. In 

tegenstelling tot de BSO en de basisscholen blijven de kinderdagverblijven (voorschool) wel open. Wanneer 

u hiervan gebruik wilt maken, dit graag uiterlijk 17 december per mail of via Parro doorgeven aan de 

pedagogisch medewerkers.  

Ter afsluiting 
Deze week voelt als een achtbaan, na al weken in de sneltrein te zitten. De laatste weken is er elke dag wel 

iets en het gaat in het weekend door, soms ook met spanning en onzekerheid. Af en toe komt in deze 

periode weleens de gedachte omhoog ‘ik kies een ander vak’. Toch werk ik vooral met enorm veel plezier 

op een fijne plek. Ik werk graag in Hedel en met de mensen om me heen. Wel kijk ik uit naar Kerst en een 

periode om afstand te nemen. Juist in perioden van onrust is het broodnodig om Kerst elk jaar weer 

opnieuw te vieren. Liefde op zijn kwetsbaarst, liefde die afgewezen kan worden! Maar tegelijk liefde die 

groot en sterk is, omdat het volledig van de andere kant komt en echt onvoorwaardelijk is. Ik wens u en jou 

goede en gezegende Kerstdagen en een fijn nieuw jaar. 

Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
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