15 december 2021

Beste ouder, verzorger,
Gisteravond is tijdens de persconferentie over het coronavirus aangekondigd dat het basisonderwijs de week
voor de kerstvakantie de deuren moet sluiten. Hierbij informeren we u over wat dit betekent voor u en uw
kind.
Noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep
Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat het onderwijs vanaf maandag 20 december de deuren moet
sluiten. Een uitzondering hierop is de noodopvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werkzaam zijn
binnen cruciale beroepsgroepen. Voor deze kinderen wordt van 20 t/m 23 december onder schooltijd
noodopvang aangeboden. Vrijdag 24 december is binnen Omnis een extra vrije dag volgens het
vakantierooster, daarom bieden wij op deze dag vanuit school geen noodopvang aan.
Het dringende advies vanuit de Rijksoverheid aan ouders/verzorgers is om kinderen zoveel mogelijk in de
gezinsbubbel te houden gedurende de week voor kerst. Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal
beroep? Dan verzoeken wij u om zoveel mogelijk zelf uw kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt uw
kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen aanmelden voor noodopvang.
Komt u voor noodopvang in aanmerking en wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u dit t/m donderdag 16
december per mail doorgeven aan uw schoolcoördinator via het algemene mailadres van uw school. Voor de
ouders van de Schakel kan dit gemaild worden naar juf Lisette via l.kloosterman-devisser@omnisscholen.nl.
In tegensteling tot de vorige sluiting van de school wordt er tijdens de noodopvang van 20 t/m 23 december
geen onderwijs aangeboden. Voor de kinderen die naar de noodopvang komen maken we er samen een leuke
dag van. Bij een kleine groep vangen we de kinderen in één ruimte op, bij een grotere groep splitsen we dit op
naar leeftijd.
Kerstvieringen gaan zoveel mogelijk door.
We betreuren het dat de overheid zo laat de beslissing heeft genomen om de kerstvakantie te vervroegen. U
als ouder wordt wederom geconfronteerd met een lastige situatie en ook binnen het onderwijs moet er last
minute geschakeld worden. Toch willen we het jaar graag op een leuke, passende manier met onze leerlingen
afsluiten. De geplande activiteiten rondom de kerstviering proberen we daarom zo veel mogelijk naar deze
week te verplaatsen. U wordt door uw eigen school geïnformeerd over de invulling hiervan.
Na de kerstvakantie
De maatregelen vanuit de overheid volgen zich snel op. Goed om alvast te weten: indien blijkt dat na de
kerstvakantie de scholen nog niet open mogen, dan schakelen wij over op onderwijs op afstand.
Ook het verspreiden van de zelftesten voor leerlingen uit groep 6/7/8 hervatten wij zodra de scholen weer
open mogen na de kerstvakantie.
Meer informatie
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD Zeeland.
Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op het gebied van
gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

We beseffen dat dit voor iedereen een lastige tijd is die iedereen raakt. We kunnen ons heel goed voorstellen
dat deze maatregelen moeilijke situaties voor u en uw kind(eren) met zich meebrengen. We willen u daarom
graag bedanken voor uw begrip en medewerking.
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie.
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies en Stan Meulblok
Directie Omnis

