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Beste ouders, verzorgers,
Gisteravond tijdens de persconferentie werd duidelijk dat alle basisscholen in Nederland vanaf maandag
20 december 2021 zijn gesloten. We vinden dit jammer, maar begrijpen de keus.
In deze nieuwsbrief informatie over deze week, volgende week en de noodopvang.

Kerstfeest
Door de scholensluiting kan het Kerstfeest op donderdag 23 december niet doorgaan. We halen het Kerstfeest
naar voren en vieren dit nu op vrijdag 17 december. Donderdag 16 december is nog een reguliere lesdag.
De kinderen krijgen een Kerstbox met daarin een lunch (geen bord, beker en bestek nodig). Het was onzeker of
de Kerstboxen tijdig zouden worden afgeleverd. Echter ze zijn vandaag geleverd en kunnen op vrijdag aan de
kinderen worden uitgedeeld. Waarschijnlijk is het voldoende wat er in de box zit. Ter aanvulling mogen de
kinderen nog lekkernijen en drinken van thuis meenemen. Zo wordt het vast een feestelijke lunch voor
iedereen! Wat niet opgaat, gaat mee terug naar huis. De leerlingen van groep 1 t/m 3 lunchen vroeg, omdat zij
om 12.00 uur uit school gaan.
Er is vrijdag geen gymnastiek voor groep 3 en 4.

Schoolwerk
Er wordt volgende week geen onderwijs op afstand gegeven. Ook worden er geen Chromebooks uitgedeeld.
Vrijdag krijgen alle leerlingen een werk/Kerstboekje mee met leuke tips en herhalingsbladen. Dit is geen
verplicht werk. Het is bedoeld voor kinderen die het fijn vinden om toch iets te doen voor school.
Wij bieden het aan. Het is aan de kinderen en ouders, verzorgers zelf wat ze hier mee willen doen.

Noodopvang
Evenals de vorige thuisperiode is er tijdens de schoolsluiting noodopvang voor kinderen van ouders die werken
in een cruciale beroepsgroep;
zie: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Ook is er noodopvang voor kwetsbare kinderen. Betreffende ouders, verzorgers worden hierover gebeld.
Vanaf maandag 20 december 2021 is er tijdens de reguliere schooltijden noodopvang op school:
maandag, dinsdag, donderdag van 8.30-14.30 uur,
woensdag 8.30 -12.00 uur,
vrijdag 1 t/m 3 van 8.30-12.00 uur en gr. 4 t/m 8 van 8.30-14.30 uur.
De noodopvang tijdens de schooluren wordt verzorgd door de teamleden van school.
Voor – en na schooltijd verzorgt de Kinderopvang de noodopvang. Ouders, verzorgers zullen dit zelf met de
Kinderopvang moeten regelen. De noodopvang is alleen voor ouders die al een opvangcontract hebben bij de
kinderopvang.
Vanuit school en de kinderopvang vragen we dringend aan ouders om de opvang zoveel zelf en met elkaar te
regelen en als het echt niet anders te kan een beroep te doen op school en de Kinderopvang
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Werkt u in een cruciaal beroep en hebt u noodopvang nodig dan kunt u dat mailen naar
directie.loevestein@comprix.nl
Daarbij vermelden:
- naam kind (eren)
- de groep van het kind
- de dagen/tijden waarop noodopvang nodig is
We horen dit graag voor vrijdag, zodat we dan een planning kunnen maken.
Voor de noodopvang geldt het ‘snottebellenbeleid’. Kinderen met corona-gerelateerde klachten mogen niet
naar de noodopvang.

Data december
vrijdag 17-12
Kerstfeest op school Loevestein
vanaf ma. 20-12 Scholensluiting ivm corona-pandemie.
ma. 27-12 t/m zo. 9-01 Kerstvakantie
ma. 10-01
Eerste schooldag in het nieuwe jaar

We wensen iedereen alvast een hele fijne kerst toe en een gelukkig en gezond 2022!

En voor de leerlingen een hele fijne vakantie gewenst!
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