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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
 
Sluiting basisscholen 
Gisteren, dinsdag 14 december, heeft u in de persconferentie kunnen horen van minister-president Rutte dat 
de basisscholen een week eerder gaan sluiten. Dat betekent dat vrijdag 17 december dan ook de laatste 
schooldag voor de kerstvakantie is. Let op, volgende week wordt er dus ook geen online les gegeven!  
 
Noodopvang bij cruciaal beroep 
Kinderen kunnen voor noodopvang terecht als beide ouders een cruciaal beroep hebben, of in het geval van 
een alleenstaande ouder, deze ouder een cruciaal beroep heeft.   
We willen u vragen alleen gebruik te maken van de noodopvang op dagen en tijden waarop u echt geen 
alternatief heeft. Als u gebruik wil maken van de noodopvang, vragen wij u een mail te sturen naar de 
leerkracht van uw kind. Wilt u in de mail uw beroep vermelden en op welke dagen u opvang nodig heeft? 
 
Kerstviering kinderen 
Wij doen er alles aan om toch nog goed met de kinderen af te sluiten. Vrijdagmiddag zullen we daarom nog een 
kleine kerstviering houden met elkaar. Het idee is om een lekkere oliebol met elkaar te eten en een bekertje 
chocolademelk te drinken. Daarnaast zullen we het kerstverhaal vertellen en gezellig kerstliedjes zingen met 
elkaar. Alle kinderen krijgen ook nog een kerstwerkboekje mee naar huis.  
 
 
Dit is geen leuke boodschap om te brengen en we begrijpen dat we weer een groot beroep op uw flexibiliteit 
doen. Samen proberen we er het beste van te maken en het zo goed mogelijk te regelen! Dank u wel voor uw 
begrip . 
 
Ik wil u nogmaals, mede namens het team, fijne feestdagen wensen en hoop u en de kinderen op 10 januari 
allemaal weer te zien. Blijf gezond en heb een fijne kerstvakantie!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool  
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