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Aan:   De ouders/verzorgers van de leerlingen van De Oorsprong 
Van:   Bestuur en directeuren De Oorsprong 
Betreft:  Extra week Kerstvakantie voor leerlingen 
Datum:  15 december 2021  
 
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Op de persconferentie van gisteravond werd duidelijk dat met name de omikron variant van het 

coronavirus op dit moment het land weer voor uitdagingen stelt, die wij gehoopt hadden achter 

ons te kunnen laten.  

 

Om de verdere verspreiding van het coronavirus alsnog een halt toe te roepen, heeft de regering 

besloten om alle basisscholen in Nederland een week voor aanvang van de reguliere 

Kerstvakantie te sluiten. Dat betekent uiteraard ook dat de leerlingen van alle scholen van De 

Oorsprong vanaf maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december niet naar school 

kunnen. Vrijdag 17 december a.s. is dus de laatste schooldag. 

 

Er is hierbij uitdrukkelijk sprake van een extra vakantieperiode voor de leerlingen, waarin er géén 

onderwijs op afstand wordt gegeven.  

 

Noodopvang 

De scholen worden echter wel ingezet voor de noodopvang onder de reguliere lestijden van 

(uiteraard klachtenvrije en niet onder de quarantaine regels vallende) kinderen in kwetsbare 

situaties en/of van ouders met essentiële beroepen. De richtlijnen voor wie dat zijn staan op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/cruciale-beroepen.  

 

De Rijksoverheid benadrukt dat er alleen gebruik moet worden gemaakt van de noodopvang op 

de scholen in het uiterste geval. Dus als in een gezin met twee ouders/verzorgers, één van beide 

ouders/verzorgers een essentieel beroep heeft, wordt u gevraagd serieus te kijken of er 

mogelijkheden zijn voor opvang door de andere ouder/verzorger.  

 

Belangrijk hierbij te vermelden is dat er bij de noodopvang geen sprake zal zijn van de 

gebruikelijke cohorten, dat wil zeggen een verdeling van de leerlingen per klas. Dit brengt enig 

risico met zich mee. Wij vragen u dan ook goed na te denken voordat u uw kind(eren) opgeeft 

voor de noodvang. Buiten de lestijden bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang.  

 

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor noodopvang, volg dan de instructies die de directeur 

van de school van uw kind u zal geven om uw kind aan te melden. 

 

Omdat wij alle scholen op vrijdag 24 december al vrij gegeven hadden en er die dag dus geen 

sprake is van onderwijstijd, is er alleen noodopvang op school beschikbaar van maandag tot 

en met donderdag. 
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De directeuren organiseren zelf de noodopvang. Inzet van het eigen personeel hierbij is 

onvermijdelijk. Personeel dat niet ingezet hoeft te worden bij de noodopvang wordt gevraagd thuis 

te werken.  

 

Tot slot 

Bij voorbaat willen wij u hierbij alvast wederom enorm bedanken voor uw begrip en flexibiliteit.  

 

Wij wensen u sterkte met het mogelijk moeten regelen van extra opvang voor uw kind(eren), maar 

zeker ook veel plezier en rust in deze Kerstvakantie.  

 

Wij hopen onze leerlingen op maandag 10 januari 2022 weer te mogen verwelkomen op school. 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

Bestuur en directeuren De Oorsprong 
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