De Waarden – Stichting voor interconfessioneel basisonderwijs
Kristallaan 1 4761 ZC Zevenbergen
0168 40 45 02
info@dewaarden.nl
www.dewaarden.nl

Aan alle ouders en/of verzorgers

Zevenbergen, 15 december 2021
Onze ref.: 2021-998/LH/vp
Betreft: Scholen vanaf volgende week dicht

Beste ouders en/of verzorgers van alle leerlingen,

Opnieuw zijn er extra maatregelen gesteld voor het primair onderwijs om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Weer een pas op de plaats voor het primair onderwijs, waar we juist met al onze scholen zo
druk bezig zijn om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden voor uw kind(eren). Ondanks alle
beperkingen en onzekerheden die corona met zich meebrengt. De maatregel die u niet ontgaan zal zijn is dat
de overheid heeft besloten dat de basisscholen volgende week gesloten worden. Graag breng ik u in deze
brief op de hoogte wat dit betekent.
Alle scholen van Stichting de Waarden gesloten vanaf maandag 20 december
Vanaf aanstaande maandag 20 december sluiten alle scholen van Stichting de Waarden hun deuren. Dit
betekent dat de laatste lesdag vrijdag 17 december is en hierna de verlengde kerstvakantie begint. Op
maandag 10 januari 2022 starten de lessen weer op alle scholen. Voor volgende week stonden veelal
kerstactiviteiten op het programma op onze scholen. Zij zullen er alles aan doen om deze op aangepaste wijze
deze week doorgang te laten vinden. De school van uw kind(eren) zal u hierover op de hoogte brengen.
Geen thuisonderwijs
Al onze scholen zijn dicht in de week voor de kerstvakantie. Hierdoor zal er geen thuisonderwijs gegeven
worden aan alle leerlingen. Er vindt dus geen onlineonderwijs plaats. Ook wordt er geen (t)huiswerk
meegegeven voor deze week.
Noodopvang
Volgende week bieden onze scholen – onder reguliere schooltijden - noodopvang voor ouders die werkzaam
zijn in cruciale beroepen. Ik doe een dringend verzoek aan u om alleen gebruik te maken van de noodopvang
in geval van ‘nood’. We vragen u aan de veiligheid van uw kind(eren) te denken en die van onze medewerkers.
Test uw kind(eren) voordat zij naar de noodopvang komen. Juist nu, omdat onze scholen niet voor niks dicht
moeten gaan! Enkele scholen hebben op vrijdag 24 december als een vakantiedag ingeroosterd, daardoor is
op deze scholen op die dag geen noodopvang mogelijk. Verder blijven uiteraard de bekende regels bij corona
gerelateerde klachten van toepassing. De lijst met cruciale beroepen vindt u hier: Overzicht cruciale beroepen
voor noodopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Via de school van uw kind(eren) hoort u op
welke wijze u in kan schrijven voor de noodopvang.
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Eerdere maatregelen blijven van kracht
Wij roepen u op om aandacht te houden voor zelftesten en het dragen van mondkapjes voor de leerlingen
van groep 6, 7 en 8. Blijf thuis bij klachten en laat uw kind(eren) testen. Ook verzoeken wij u om uw
kind(eren) te testen voordat hij/zij weer naar school komt op 10 januari aanstaande.
Tot slot
Helaas verloopt het jaar weer anders dan we hadden gehoopt en verwacht. We hopen allemaal op regelmaat,
maar we wennen ook aan het gegeven dat we ons aan moeten passen. Dit neemt niet weg dat ik u allemaal
weer enorm wil danken voor uw flexibiliteit en inzet. Zelf hadden wij het ook graag anders gezien! Ook wens
ik u veel succes voor de komende periode. Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een
goede en welverdiende vakantie en jaarwisseling toe te wensen. Tot in het nieuwe schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Lucienne Hoogwerf
bestuurder Stichting de Waarden

