
 

 

Datum: 15-12-2021 
 
Onderwerp: Verlengde kerstvakantie  
 
Aan: De ouders en verzorgers van onze leerlingen 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Het OMT gaf al langer aan het verstandig te vinden om de kerstvakantie met een 
week te verlengen. Er bleef hierover echter veel onduidelijkheid. Gisteravond kwam 
het hoge woord eruit en werd in de persconferentie aangekondigd dat deze vakantie 
voor de kinderen met een week vervroegd gaat worden. Via deze brief wil ik u 
informeren over enkele praktische zaken: 

o De kerstvakantie start vrijdag 17 december om 14.30 uur 
o Er wordt gezorgd voor een extra boek en voor extra leer- en oefenstof voor alle 

kinderen. Er wordt echter geen digitaal onderwijs gegeven 
o In de week van 20 december verzorgen we op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag noodopvang. Deze opvang is bedoeld voor kinderen waarvan de 
ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep en voor wie het echt niet mogelijk 
is om op een andere manier voor opvang te zorgen. We willen u met klem 
vragen hier alleen gebruik van te maken als er geen andere mogelijkheden zijn. 
Via onderstaande link kunt u aangeven op welke momenten u gebruik wilt 
maken van deze opvang. Wilt u ons dit uiterlijk morgen 12.00 uur laten weten 
alstublieft. Noodopvang 20-23 december  

 
Kerstactiviteiten: 

o De kerstviering vindt morgenavond plaats, voor alle informatie hierover zie de 
brief van de kerstwerkgroep 

o Op vrijdag 17 december is het zoals eerder aangegeven "Gekke kersttruiendag” 
 
Natuurlijk hadden we met ons allen gehoopt de school open te kunnen houden, maar 
het is zoals het is en we gaan in de rest van de week extra genieten van onze laatste 
gezamenlijke lesdagen van 2021. 
 
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, zijn er vragen neemt u 
dan gerust contact op. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Harriët van Sprang 
Directeur BS De Wegwijzer 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMs3uyskY-EZMo9Rb2nUhA-hUNk5aNUVRQVRSSzUwSVZBNE9FVFc4RVdKUS4u

