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Vervroegde kerstvakantie basisscholen
15 december 2021
Tilburg

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Gisteren is er weer een persconferentie geweest over de corona maatregelen. Daarin is
verteld dat de scholen vanaf maandag 20 december dicht zijn. Dat wil zeggen dat de
kerstvakantie een week eerder begint, op vrijdag 17 december om 15.00u. De kinderen
krijgen in deze week geen thuisonderwijs, zij hebben echt vakantie.
Door de schoolsluiting gaat de kerstviering volgende week woensdagavond niet door. Deze
verzetten we naar komende vrijdag 17 december, we starten de dag dan met een
kerstontbijt in de klas. De kinderen hoeven hiervoor niets mee te brengen, alles wordt door
school geregeld.
Voor ouders met cruciale beroepen (zie lijst op de website van de rijksoverheid) en kinderen
in kwetsbare posities, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de noodopvang. Dit
kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid is. In de noodopvang wordt ook geen
onderwijs gegeven, dit is alleen opvang. Wij verwachten uw kind(eren) dan op de normale
schooltijden, zoals in onze jaarkalender staat, op school. Let op: vrijdag 24 december tot
12.00u. Voor noodopvang bij de BSO moet u zelf contact opnemen met de BSO van uw
kind(eren).
Mocht u gebruik moeten maken van de noodopvang, stuur dan vóór donderdag 16
december 12.00u een mail naar: marlou.vanhal@tangent.nl. Graag hierin vermelden:
- Om welke kinderen het gaat.
- In welke groep zij zitten.
- Wat de reden is dat u gebruik wilt maken van de noodopvang.
- Op welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang.
Pas na bevestiging kan uw kind worden opgevangen in de noodopvang.
We gaan er vanuit dat we op maandag 10 januari 2021 onze deuren weer kunnen openen
voor alle leerlingen. Wanneer dit niet het geval is, informeren wij u hier zo snel mogelijk
over.
Wij wensen u en alle kinderen fijne feestdagen en een goed 2022.
Met vriendelijke groet,
Team bs de Regenboog

