
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen
op de scholen van CSG De Waard

Oud-Beijerland, 15 december 2021

Ons kenmerk: 211215-1-JW/JZ

Betreft: sluiting basisscholen

Geachte ouders/ verzorgers,

Het kabinet heeft gisteren besloten dat de kerstvakantie voor leerlingen in het basisonderwijs een week
eerder begint. In de extra vakantieweek hoeven scholen geen (afstands) onderwijs te geven. Voor de
basisscholen van CSG De Waard en sbo Willem Alexanderschool betekent dit dat komende vrijdag - 17
december - de laatste schooldag is van het jaar 2021. Over de invulling van het gespecialiseerde
onderwijs op SO/VSO De Ark volgende week, worden ouders afzonderlijk geïnformeerd.
Per school wordt bekeken hoe er invulling aan de kerstviering wordt gegeven.

Noodopvang in de extra vakantieweek

Vanaf komende maandag -  20 december- organiseert de school tijdens de schooltijden noodopvang. De
noodopvang is uitsluitend bedoeld voor:

● kinderen waarvan tenminste één ouder een zogenaamd cruciaal beroep heeft en u tevens niet
in staat bent de opvang zelf te organiseren.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cru
ciale-beroepen

● kwetsbare leerlingen (ter beoordeling door de directeur van de school).

In verband met de planning verzoeken wij u dringend hierover zo spoedig mogelijk contact op te nemen
met de school.
Het kabinet roept ouders op alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan
en om kinderen in de week voor kerst zoveel mogelijk in de 'thuisbubbel' te houden.

Het coronavirus heeft ook dit jaar veel invloed gehad op ons allemaal.
Wij zijn dankbaar voor de inzet van alle kind(eren), ouders en onze medewerkers in dit bijzondere jaar.
Wij wensen u en uw dierbaren alvast gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

J. Winters
Bestuurder  a.i., Christelijke Scholengroep De Waard
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