
Aan   alle ouder(s)/verzorger(s)  
Datum   woensdag 15 december 2021 
Onderwerp  belangrijke corona-update sluiting basisscholen 
 
Na dagen van wisselende berichten, heeft het kabinet gisterenavond in een persconferentie 
bekendgemaakt dat alle basisscholen volgende week in de aanloop naar de kerstvakantie vervroegd 
moeten sluiten. Als college van bestuur hebben we inmiddels met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) besproken hoe we dit binnen de basisscholen en het SBO van Delta-
onderwijs organiseren. In deze brief leest u wat dit voor u en uw kind(eren) betekent. 
 
Een week extra kerstvakantie 
• De kerstvakantie begint voor alle leerlingen van Delta-onderwijs een week eerder, op maandag 20 

december 2021. Dit betekent dat vrijdag 17 december de laatste schooldag is. 
• Tijdens deze extra vakantieweek is er géén digitaal onderwijs. 
• We gaan er vooralsnog vanuit dat de scholen op maandag 10 januari 2022 weer open gaan. 
 
Noodopvang basisschool 
• Voor ouder(s)/verzorger(s) met een cruciaal beroep, die echt geen andere opvangmogelijkheid 

hebben, bieden de scholen noodopvang tijdens de gebruikelijke schooltijden. Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen  

• Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel 
mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de 
kinderen toch naar de noodopvang brengen. 

• Kinderen in een kwetsbare situatie krijgen vanuit hun school het aanbod aan te sluiten bij de 
noodopvang.  

• We vragen u, net als het kabinet, met klem alleen gebruik te maken van noodopvang, als het echt 
niet anders kan.  

• In de bijlage van deze brief leest u hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden voor de noodopvang op 
school.  

• Tijdens de noodopvang is er géén onderwijs, alleen opvang. We sluiten hiermee aan bij het besluit 
van het kabinet.  

 
Noodopvang buitenschoolse opvang (BSO) 

• Ouder(s)/verzorger(s) met een contract voor BSO kunnen alleen met een cruciaal beroep of met 
kinderen in een kwetsbare situatie gebruik maken van de noodopvang van de BSO. Mocht u 
hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie. 

• De BSO is tijdens de kerstvakantie weer volledig open, onder voorbehoud van nieuwe maatregelen 
uiteraard.  

 
Voorschool 

• Het kabinet heeft aangegeven dat de Voorschool openblijft voor alle kinderen, waarvoor 
ouder(s)/verzorger(s) een contract hebben. Dit geldt tevens voor 0-4-jarigen in de kinderopvang. 

 
Wij vinden het heel jammer dat onze leerlingen de fijne sfeer op school voorafgaand aan de 
kerstvakantie moeten missen. Ook begrijpen wij dat er opnieuw een beroep wordt gedaan op uw 
flexibiliteit en wensen iedereen hierin de komende week succes. We kijken ernaar uit alle kinderen weer 
zo snel mogelijk in goede gezondheid terug te zien op onze scholen. 
 
We wensen u en uw geliefden fijne feestdagen en een gezond 2022! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Niels Brans en Theo Lauwen, College van bestuur Delta-onderwijs en Delta-voorschool 

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

