Nieuwbrief: schoolsluiting
Datum: 15 december 2021

Tijdens de persconferentie van gisteravond 14-12-21 zijn we geïnformeerd over het besluit van
de regering om de basisscholen een week eerder te sluiten. Er spelen rondom deze sluiting wel 3
belangrijke vragen.
Vraag 1:

Wat is de laatste dag deze week dat de leerlingen naar de Opstekker gaan?

Het bestuur van Comprix adviseert dat vrijdag 17 december a.s. de laatste schooldag is. Wij
gaan mee in dit advies.
Vraag 2:

Moeten we noodopvang aanbieden?

Scholen gaan noodopvang aanbieden van maandag 20 t/m vrijdag 24 december. In ons geval
is dit t/m vrijdagochtend 24 december 12.00 uur. In de jaarplanning was al opgenomen dat
de vrijdagmiddag een vrije middag is voor alle leerlingen van De Opstekker.
De noodopvang is bedoeld voor:
•
•

Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
(de schooldirectie beslist welke leerlingen op welke dagen hiervoor in aanmerking
komen.)
Leerlingen waar een van de ouders in een cruciale beroepsgroep zit. Als de andere
ouder (indien van toepassing) wel op de kinderen kan passen, vragen wij u geen gebruik te maken van de noodopvang.

Het protocol van de PO-raad en de meest actuele versie van het snottebellenbeleid
(Beslisbom) zijn wél van toepassing bij de noodopvang. Is uw kind verkouden, dan mag het
niet naar de noodopvang komen.
De scholen verzorgen gratis noodopvang onder schooltijd. De noodopvang zal op de
onderbouwlocatie zijn. Per dag zijn er een aantal leerkrachten aanwezig om de noodopvang
op zich te nemen. Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat aan de leerlingen in de
noodopvang geen onderwijs wordt gegeven.
De BSO is ook gesloten maar verzorgt evenals de scholen noodopvang. Wilt u gebruik maken
van de BSO volgende week, dan dient U dit zelf via Kinderwoud te regelen.
Vraag 3:

Moeten de scholen volgende week afstandsonderwijs aanbieden?

Tijdens de persconferentie werd door Rutte duidelijk gesteld dat er geen thuisonderwijs
hoeft te worden gegeven. Er zijn ook andere geluiden, maar het bestuur van Comprix heeft
besloten mee te gaan met onze Minister President; geen thuisonderwijs voor de scholen van
Comprix. Wij volgen dit advies.
Heeft u behoefte aan noodopvang, dan hoor ik dit graag voor of op vrijdag 17 december. Via een
Parro bericht aan mij kunt u noodopvang aanvragen. U vermeldt de naam van uw kind(eren) en de
dagen van opvang. Ik zal dan een schema opstellen en u nader informeren.
Met vriendelijke groet,
Geartsje Paulusma
Directeur De Opstekker

