
 

 

                  Rotterdam, 15-12-2021 

Beste ouders, 

 

Gisteravond was er weer een persconferentie over de nieuwe maatregelen mbt de coronapandemie. 

U zult het vast ook al weten, maar één van de nieuwe maatregelen die afgekondigd werden, was dat 

de scholen volgende week al dicht zijn. De kerstvakantie begint dus aanstaande vrijdag 17 

december. 

Dat is natuurlijk erg jammer en het geeft voor veel ouders weer problemen om de kinderen op te 

vangen. 

Wij geven deze week nog zo normaal mogelijk les. Vrijdag staat in het teken van Kerst. 's Morgens 

vieren de groepen Kerst in de klassen. De meester en juffen zullen hun best doen om daar foto's en 

misschien ook wel een filmpje met u te delen via de app. Tussen de middag lunchen we met elkaar 

in de groepen. De kinderen hoeven daarvoor niets mee te brengen. Ze krijgen van ons een lunchbox 

met lekkers (kerstbroodje, koek, drinken). Ook is er voldoende fruit en melk in school. 's Middags 

vult iedere leerkracht gezellig met zijn of haar groep in en wordt er natuurlijk opgeruimd. Om 15.30 

uur zijn de kinderen uit en begint voor hen de vakantie.  

De extra week is ook bedoeld als vakantie. De insteek van deze schoolsluiting is echt om de 

besmettingen terug te dringen en/of te voorkomen, door de kinderen niet naar school te laten gaan, 

maar ze zoveel als mogelijk binnen de gezinsbubbel te houden. Ook wij hadden de laatste week de 

ervaring van jonge kinderen die besmet waren. 

We gaan dus ook geen online lessen geven of zoiets. Wel zullen alle leerkrachten een werkboekje 

meegeven of voor de kinderen werk klaarzetten op Zuluconnect of Gynzy. Dat is geen verplicht werk, 

maar de meeste kinderen vinden het wel fijn om wat te doen te hebben én extra oefenen is altijd 

goed!!! Daarnaast is een boek lezen ook een goede, leerzame activiteit. De kinderen kunnen 

natuurlijk (gratis) boeken lenen in de bibliotheek in het Klooster, maar ze kunnen ook boeken uit 

onze zwerfkasten meenemen naar huis! 

We gaan wel noodopvang verzorgen voor kinderen van wie beide ouders in een cruciaal beroep 

(zorg, kinderopvang, onderwijs, politie etc)  werken. Op de website van de rijksoverheid kunt u daar 

meer over lezen. Wij willen nog wel wijzen op de woorden van Premier Rutte, dat deze opvang 

alleen bedoeld is als het echt niet anders kan, want de insteek is dat er geen kinderen op school zijn, 

omdat we de pandemie terug willen dringen.  



Er is noodopvang op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 15.30 uur en op woensdag van 

8.30 en 12.30 uur, de reguliere schooltijden dus. Vrijdag was al een geplande vrije dag voor de 

leerlingen, dus dan is er geen noodopvang en start ook voor de leerkrachten de vakantie.  

De opvang wordt verzorgd door de leerkrachten, de PM-ers van Kinderdam die normaal ook binnen 

school werkzaam zijn, aangevuld met de ‘onderwijshelden’ die normaal gesproken in de klassen 

ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. Het is dus niet gezegd dat uw kind de eigen leerkracht 

treft. 

Moet u gebruik maken van de noodopvang, dan vragen wij u om uw kind hiervoor vóór vrijdag via de 

mail ( dcs@dacostaschool.com) op te geven. Wilt u dan in de mail vermelden voor welke dag u echt 

opvang nodig heeft. Leerlingen waarvan de ouders een contract met Kinderdam hebben (dus de 

leerlingen die normaal gesproken naar de BSO gaan) hebben op de contractdagen ook recht op 

opvang via Kinderdam. 

 

Tijdens de noodopvang gelden de normale schoolregels en natuurlijk ook de coronaregels zoals 

handen wassen, mondkapjes op voor leerlingen vanaf groep 6 en volwassenen etc. 

Als in de tweede week van de vakantie (3-7 januari 2022) bekend wordt dat de maatregelen vanuit 

de regering weer verder worden aangepast en we bijvoorbeeld toch langer dicht blijven, dan zal ik u 

via de mail op de hoogte houden. Daarom is het belangrijk dat wij echt alle juiste mailadressen 

hebben. Deze brief wordt woensdag naar alle naar alle ouders gemaild en donderdag op papier 

meegegeven. Als u de brief niet via de mail heeft ontvangen (en als u meerdere kinderen op school 

heeft, dan krijgt u de brief ook dus meerdere keren), wilt u dit dan doorgeven via een mail naar 

dcs@dacostaschool.com. Ik kan dat dan nog voor de vakantie in orde maken. 

Voor alle duidelijkheid: op maandag 10 januari 2022 staat er al een studiedag gepland, Die dag 

hebben de kinderen dus sowieso geen school. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. We begrijpen dat het voor u ook een lastige 

situatie is, maar we hopen dat u met ons wilt meedenken, zodat we samen ervoor kunnen zorgen 

dat we op ons kleine stukje Rotterdam de besmettingen terugdringen. Heeft u nog vragen, spreek 

ons voor schooltijd aan (we staan altijd bij de voordeur), bel of mail! 

Dank alvast voor uw medewerking! 

 

Vriendelijke groet, Pia Poot, directeur. 
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