
 

 

Betreft: schoolsluiting vanaf maandag 20 december & regeling noodopvang 

 

Nunspeet 15 december 2021, 

 

Geachte ouders/verzorgers van de kinderen van de Bron,  

 

Deze brief is een school specifieke aanvulling (en deels herhaling) van de algemene brief van de CNS directie 

rondom de scholensluiting van volgende week, waarmee de kerstvakantie voor de kinderen een week eerder 

ingaat.  De kerstviering in de groepen vindt daarom a.s. vrijdag plaats. Bijzonderheden vermeldt de leerkracht 

via Parro.  

 

Hoewel (ook) wij de schoolsluiting enorm spijtig vinden en niet gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen, 

hebben de kinderen nu een extra week vakantie en is er geen online of thuisonderwijs.  We hopen daarmee dat 

de druk op de ouders/verzorgers die thuiswerken en zich anders ook geconfronteerd weten met thuis-onderwijs 

iets afneemt. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat we ons realiseren dat de situatie van de komende 

week opnieuw veel gezinnen in lastige posities kan brengen.  

 

Voor gezinnen die voldoen aan de gestelde voorwaarden rondom de ‘regeling cruciale beroepen’ en op een 

aantal dagen ondanks inspanningen geen oplossing hebben kunnen vinden, is er noodopvang op school. Het 

gaat hier om noodopvang en geen onderwijs; de kinderen hebben vakantie.  De school zal dus letterlijk tijdens 

de reguliere schooltijden functioneren als een noodopvang voor de kinderen, waarbij we uiteraard ook 

passende activiteiten zullen aanbieden. De leerkrachten zullen meedraaien in het rooster van de noodopvang 

en zullen daarnaast op hun werkdagen andere schoolwerkzaamheden oppakken.  

 

De leerkrachten zullen zich voor alle zekerheid ook gaan voorbereiden op een denkbare situatie van online en 

afstandsonderwijs na de kerstvakantie. Dat is geen leuke boodschap en hopelijk een onjuiste voorspelling; 

maar de ervaring leert ons dat we hier rekening mee moeten houden.  

 

De regeling noodopvang: wanneer en hoe kunt u zich aanmelden? 

U kunt zich aanmelden als u voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie hieronder) en het u ondanks inspanningen 

niet gelukt is om voor alle of enkele dagen opvang te regelen voor uw kind(eren). Bij twijfel neemt school 

contact met u op. Als u bijvoorbeeld een zelfstudie thuis doet, is noodopvang niet aan de orde.  

 

Alles op een rijtje: 

1. U werkt beide in een cruciaal beroep of een van de ouders, waarbij het echt niet gelukt is voor de andere 

ouder om thuis te werken en/of opvang te regelen. 

2. Meer informatie over de  regeling noodopvang en de lijst van cruciale beroepen vindt u hier: 

Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

3. U stuurt een mail (vanaf heden tot vrijdagmorgen) naar martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl waarin u 

aangeeft voor welke dag(en) u in de week van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december 

noodopvang nodig heeft. U geeft aan welke cruciaal beroep u heeft.  

Wilt u in de titel van de mail de woorden ‘Noodopvang’ zetten? Dat maakt het voor mij eenvoudiger om 

alles te verwerken. Let op: vrijdag 24 november is de noodopvang tot 12.00 uur, want dan zou de 

oorspronkelijke kerstvakantie starten. Ook op de maandagmiddag is er geen noodopvang voor de kleuters. 

4. Uw aanvraag wordt vervolgens bekeken, u krijgt z.s.m. een bevestiging en uw kind(eren) worden op de 

noodopvanglijst geplaatst. U ontvangt dan ook informatie over het meebrengen van eten en de drinken, 

spelletjes, een leesboek en/of speelgoed. De opvang vindt plaats op de onderbouw (groep 1 t/m 4) en op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
mailto:martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl


de bovenbouwlocatie (groep 5 t/m 8).  Als u buiten de reguliere schooltijd noodopvang nodig heeft, regelt 

u dit met uw opvangorganisatie.  

Kinderen met zorgelijke thuissituatie tijdens de extra week vakantie.  

De kinderen hebben feitelijk een extra week vakantie. De school biedt opvang aan kinderen uit kwetsbare 

gezinnen. Het gaat hier dan om kinderen die (los van geen onderwijs, tijdens de vakantie) vanwege bijzondere 

problematiek kwetsbaarder zijn in de thuissituatie. Het initiatief ligt hier bij de school en vanzelfsprekend 

handelen wij hier integer. Mocht er na de vakantie sprake zijn van online onderwijs dan zal de school uiteraard 

weer nagaan welke kinderen er onderwijskundige gezien in aanmerking komen voor noodopvang.  

 

Tot slot; we blijven u informeren bij relevante ontwikkelingen en bijzonderheden. We wensen alle gezinnen het 

beste en Gods nabijheid toe en veel succes om alles te regelen. Dat wensen we ook de collega’s van de Bron 

toe. 

 

Het Bronnieuws zal verschijnen op de geplande dag zoals vermeld in de jaarkalender (24 dec.)  

Martijn van der Weerd  

 

Directeur de Bron   

 

 

 

 

 

 

 

 


