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Betreft: scholensluiting voor kerst      Breda, 15 december 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het kabinet heeft dinsdagavond 14 december besloten om de scholen een week eerder voor de 
kerstvakantie te sluiten voor de leerlingen. Het doel hiervan is dat kinderen in de basisschoolleeftijd 
voorafgaand aan de kerst minder contact hebben met elkaar en hiermee de kans op besmettingen kleiner 
wordt. Ook de zorg rondom de nieuwe omikron-variant van het coronavirus speelt hierbij een rol. Hoewel 
wij het besluit respecteren, voelt het ook heel dubbel. Dit vraagt wederom veel van onze leerlingen, u als 
ouders en onze medewerkers.  

Dit betekent dat alle scholen met ingang van maandag 20 december gesloten zijn voor leerlingen. Wij 
geven in deze week geen onderwijs op school en geen afstandsonderwijs. De leerlingen hebben vakantie 
en krijgen ook geen werk mee naar huis. 

Noodopvang 

Scholen die sluiten organiseren noodopvang voor leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben 
(zie overzicht: cruciale beroepen voor noodopvang op rijksoverheid.nl). Tijdens de noodopvang is er geen 
sprake van onderwijs. De kinderen komen binnen onze gebouwen in contact met kinderen van alle 
groepen/leeftijden. Dit omdat het organisatorisch niet haalbaar is om de kinderen in de eigen (klas)groep 
op te vangen. 

Het doel van het sluiten van de scholen is het voorkomen van besmettingen van en door leerlingen in de 
basisschoolleeftijd. Dat betekent dat we ook de noodopvang zo beperkt mogelijk willen houden. Daarom 
vragen we de ouders met een cruciaal beroep nadrukkelijk om alleen gebruik te maken van de noodopvang 
indien u op deze dagen daadwerkelijk werkzaam bent in een cruciale sector en in een voor de samenleving 
belangrijke functie. Ouders/verzorgers waarbij slechts één van beiden een cruciaal beroep heeft, krijgen 
het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Wellicht lukt het om aanvullende afspraken 
te maken met uw werkgever, om dagen te wisselen of om ‘calamiteiten’-verlof op te nemen. Als het echt 
niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen toch naar de noodopvang brengen.  

Heeft u recht op noodopvang, dan zijn de noodopvangtijden gelijk aan de schooltijden van de school en 
alleen op de onderwijsdagen zoals in de schoolkalender van de school zijn opgenomen. Mocht u daarnaast 
normaal gesproken gebruik maken van de BSO dan kunt u daar ook gebruik van maken op de dagen en 
tijden waarvoor u een contract heeft. Hiervoor neemt u zelf contact op met de BSO. De aanmelding voor 
de noodopvang BSO loopt niet via school. 
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Informatie over hoe de noodopvang binnen de school van uw kind wordt georganiseerd ontvangt u via de 
gebruikelijke informatiekanalen van de school. 

Alle eerdere maatregelen in en om de school (bijv. dringend advies voor mondmasker voor leerlingen 
vanaf groep 6 en preventief zelftesten) blijven onverminderd van kracht. Kinderen met milde klachten zijn 
alleen welkom bij de noodopvang op school met een negatieve zelftest.  

Het is belangrijk om te vermelden dat als uw kind(eren) in quarantaine zit(ten), hij of zij niet naar de 
noodopvang mag komen totdat deze periode afgelopen is. Het advies van de GGD hierin is leidend. 

Tot slot 

Wij hadden ons de laatste week voor de kerstvakantie anders voorgesteld. We weten dat de school van uw 
kind er alles aan zal doen om uw zoon/dochter toch met een fijn gevoel de vervroegde kerstvakantie te 
laten beginnen. Rest ons om u en uw kind(eren) fijne feestdagen te wensen en een goed begin van een 
hopelijk gezond en gelukkig 2022.  

 

Met vriendelijke groet, 

Anette de Ruiter, Algemeen directeur – Bestuurder Nutsscholen Breda 

 


