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BASISSCHOLEN SLUITEN VOLGENDE WEEK DE DEUREN 
Gisterenavond dinsdag 14 december volgde formeel het nieuws van het 
kabinet. Scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs en de 
BSO gaan dicht en noodopvang moet worden geregeld waar nodig.  
Na alle onzekerheid hebben we eindelijk duidelijkheid gekregen. De 
kerstvakantie start een week eerder. Wat betekent dit voor u?  
 
➢ De laatste schooldag van dit kalenderjaar zal zijn vrijdag 17 december 

2021. We sluiten het jaar af in een kerstsfeer met de groep. 
➢ Thuisonderwijs: Het kabinet heeft besloten dat het gaat om een 

verlengde kerstvakantie. Dit betekent dat er geen onderwijs op afstand 
zal worden gegeven. 

➢ Van maandagochtend tot en met vrijdag 12.00 uur zal er noodopvang 
zijn voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale 
beroepen, die zelf absoluut geen opvang kunnen bewerkstelligen. 

➢ Er is alleen noodopvang, er wordt geen onderwijs geboden.  
➢ Tijden noodopvang van 08.30 tot 15.00 uur. Noodopvang wordt niet 

per dagdeel aangeboden, alleen per dag. 
 
NOODOPVANG VOOR OUDERS MET VITALE BEROEPEN                                             

Let op: noodopvang betekent geen onderwijs, enkel opvang.  
 

Wanneer maak ik aanspraak op deze opvang? 
➢ Wanneer beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. 
➢ Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan 

krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te 
vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u 
de kinderen toch naar de noodopvang brengen. 

➢ Voor een omschrijving zie  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-
onderwijs/cruciale-beroepen 

 

Aanmelding voor deze opvang kan voor vrijdag 17 december 12.00 uur via 
administratie@dierdonkschool.nl  
onder vermelding van onderwerp “Noodopvang”. 
Vermeld in deze mail 

Naam kind(eren): …………….. 
Groep(en): ………………. 
Dagen noodzakelijk voor noodopvang: ……………………… 

 

Let op, er is noodopvang op woensdag 22 december tot 12.30 uur en op 
vrijdag 24 december tot 12.00 uur. 
 
 
 
 
 

Wo. 15-12  Correspondentie met ouders over scholensluiting 

Do.  16-12 Fietsenlichtcontrole groepen 7-8 
Vergadering Medezeggenschapsraad  

Vr.   17-12 08.30 uur Kinderen eten hun zelf meegebracht Kerstontbijt 
12.00 uur Sluiting aanmelding noodopvang 

Ma. 20-12 Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen 

Di.   21-12 Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale  beroepen 

Wo. 22-12 Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen 

Do.  23-12 Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen 

Vr.   24-12 Tot 12.00 uur noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale 
beroepen 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
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VRIJDAG JAARAFSLUITING IN KERSTSFEER MET ONTBIJT 
Aanstaande vrijdag is onze laatste dag op school 
van dit kalenderjaar. Alle kinderen mogen 
genieten van een kerstontbijt wat je thuis maakt. 
Breng dit lekkere ontbijtje (eten en drinken) zelf 
mee naar school. We gaan er een fijne en 
sfeervolle laatste dag van maken.  
Op deze dag geven de kinderen hun wensster, 
met daaraan een mooie kerstboodschap, aan een ander. Deze mogen ze in 
een speciale doos op school achterlaten voor de ouderen in een 
verzorgingstehuis of mee naar huis nemen om deze bijvoorbeeld aan hun 
opa en/of oma te geven. Zo kan deze mooie kerstgedachte toch uitgevoerd 
worden. 
 
 KERSTVAKANTIE  
Vanaf vrijdag 17 december start 
de kerstvakantie en duurt tot en 
met vrijdag 07 januari.  
Op maandag 10 januari 
2022 hopen we alle kinderen 
weer gezond en wel op school 
terug te zien. 
 
 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN NOODOPVANG 
 
Waarom is er geen onderwijs op afstand? 
Omdat de rijksoverheid meldt: basisscholen zijn de week voor de 
kerstvakantie dicht. Schoolbestuur Qliq Primair conformeert zich aan dit 
standpunt. 
 
Mag ik mijn kind eerder ophalen uit de noodopvang? 
Nee, de noodopvang start om 08.30 uur tot 15.00 uur op maandag, dinsdag 
en donderdag.  
Op woensdag 22 december van 08.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdag 24 
december van 08.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Moet mijn kind een lunchpakket meenemen? 
Ja, op maandag, dinsdag en donderdag dient een lunchpakket meegebracht 
te worden. 
 
Zijn er kosten verbonden aan de opvang? 
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de noodopvang. 
 
 


