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Aan de ouders, verzorgers van 

de leerlingen van CNS Nunspeet. 

 

 

 

Datum Betreft 

15 december 2021 Scholensluiting 

 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Vorig jaar schreef ik op 16 december deze tekst: ‘Het zijn roerige tijden: voor de samenleving, voor 

u als ouder of verzorger, voor uw gezin, voor het onderwijs. We realiseren ons dat de sluiting van 

de scholen u opnieuw voor de nodige uitdagingen plaatst. We wensen u daarbij veel wijsheid toe! 

De CNS-scholen in Nunspeet en Elspeet willen u daarbij -binnen onze mogelijkheden- zoveel mogelijk 

ondersteunen.’ Dat ik deze woorden dit jaar opnieuw zou gebruiken, had ik niet kunnen bedenken.  

 

Aansluitend op de persconferentie van dinsdagavond zijn we, directie en bestuur, opnieuw met 

elkaar rond de tafel gegaan om met elkaar af te spreken wat ons in de komende weken te doen 

staat. Dat heeft geleid tot het volgende, waarbij geldt dat u door de school wordt geïnformeerd 

over de uitwerking per school: 

 

1. De scholen zijn miv. maandag 20 december 2021 gesloten t/m vrijdag 7 januari 2022 

behalve voor die kinderen waarvan de ouder(s) een beroep heeft (hebben) in één van de 

vitale beroepen, zoals de zorg, de brandweer, de politie of leraar. Een overzicht van die 

beroepen vindt u hier. Voor deze kinderen is noodopvang beschikbaar gedurende de 

normale schooltijden en alleen in de week van 20 t/m 24 december 2021. 

2. Wanneer u (beiden) werkzaam bent in één van de vitale beroepen én een beroep op 

opvang doet, vragen we u dat te melden aan school. We gaan er daarbij overigens wel 

van uit dat alleen in het uiterste geval gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot 

opvang, dus alleen wanneer u geen andere mogelijkheden hebt. 

3. Er wordt geen afstandsonderwijs aangeboden of georganiseerd, ook niet in de 

noodopvang. 

4. De noodopvang is ook beschikbaar voor kinderen in kwetsbare situaties. De school nodigt 

deze kinderen uit. 

5. De scholen staan in nauw overleg met de kinderopvangorganisaties die de voorschoolse, 

naschoolse en buitenschoolse opvang verzorgen. De kinderopvangorganisaties 

informeren zelf hun cliënten over de gevolgen van de scholensluiting en de sluiting van 

de buitenschoolse opvang. 

6. We houden er ernstig rekening mee dat de scholen na de kerstvakantie gesloten zullen 

blijven en opnieuw afstandsonderwijs moeten verzorgen. De komende week bereiden 

onze medewerkers zich daarop voor. Mede hierom vragen we u alleen gebruik te maken 

van de noodopvang wanneer u geen andere mogelijkheid hebt, zodat onze medewerkers 

zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de periode na de kerstvakantie. 

7. Medewerkers hebben deze week dus geen vakantie en doen hun werk zoveel mogelijk 

vanuit huis. Wanneer ze op school aanwezig zijn doen ze dat met inachtneming van de  
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coronamaatregelen in hun eigen klaslokaal of eigen ruimte. Daarnaast verzorgen onze 

medewerkers de noodopvang. 

 

Het zijn roerige tijden, met veel onzekerheden, voor u, voor uw kinderen, voor onze medewerkers, 

voor onze scholen, voor de samenleving. Eén zekerheid is echter onveranderd: we vieren deze 

week opnieuw het kerstfeest met de kinderen. Een week eerder dan gedacht en gepland, maar 

bewust naar voren gehaald om onze leerlingen, uw kinderen opnieuw deelgenoot te laten worden 

van het wonder dat God in Zijn Zoon naar ons toegekomen is. 

 

We wensen u, met allen die u lief en dierbaar zijn, goede dagen, een goed 2022 en Gods nabijheid 

toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het directieoverleg CNS Nunspeet, 

 

Fred van der Ham 

interim college van bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


