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Tilburg, 15 december 2021   
   
Betreft: Sluiting scholen  
   
Beste ouder(s)/verzorger(s),   
   
U heeft ongetwijfeld vernomen dat de kerstvakantie voor de leerlingen in het primair onderwijs een 
week eerder begint, te weten op maandag 20 december. Dit houdt in dat onze school na vrijdag 17 
december 2021 dicht is.   
  
Er wordt opnieuw veel gevraagd van u en van ons nu er sprake is van een schoolsluiting die heel kort 
van te voren is aangekondigd. Dit vraagt wederom veel flexibiliteit en veerkracht van ons allemaal.   
  
Er is de komende week geen afstandsonderwijs. In de week van 20 december verzorgen we op de 
geplande lesdagen noodopvang voor kinderen waarbij ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. 
We willen u met klem vragen hier alleen gebruik van te maken als er geen andere mogelijkheden zijn. 
  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de directie (fabienne.smulders@tangent.nl) voor donderdag 16 
december 14.00 uur. 
 
Uw zoon of dochter wordt dan op de normale schooltijden, zoals in onze jaarkalender beschreven, op 
school verwacht. Let op dat donderdag en vrijdag de school dus tot 12 uur open is, daarna is er dus 
ook geen opvang. 
Onze medewerkers zullen zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Voor noodopvang van de BSO 
dient u zelf contact op te nemen met uw aanbieder.  
 
De kerstviering gaat helaas niet door, wij zullen het nieuwe jaar in gaan luiden met een viering. 
Verdere informatie hierover volgt nog. 
 
We gaan er vanuit dat we op maandag 10 januari onze deuren weer kunnen openen voor alle 
leerlingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan informeren wij u hierover.  
  
Wij wensen u en de leerlingen fijne feestdagen en een goed 2022.   
  

Met vriendelijke groet,   
   
Namens het team   
 

Fabiënne Smulders 

Directeur   
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