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Beste ouders, verzorgers, 

 

Na het besluit van het kabinet voor een nieuwe lockdown waren we blij dat we 

vandaag nog samen waren met de kinderen, op school. Zo konden we het nieuws 

van de lockdown even met elkaar bespreken, was er nog tijd voor kerstliedjes, voor 

het afronden van werk en de kinderen konden nog even samen spelen.  

 

In deze brief informeren we u over een aantal praktische zaken voor de komende 

dagen. 

  

Onderwijs op afstand tot de kerstvakantie 

Vanmiddag krijgen de kinderen een kleine hoeveelheid werk mee voor woensdag 

en voor donderdag. De leerkracht is woensdag en donderdag onder schooltijd 

bereikbaar via Social Schools, als er vragen zijn over het huiswerk. Voor vrijdag geven 

we geen werk mee, maar vieren we samen -op een andere manier dan anders- 

samen Kerstmis. 

  

Kerstviering online 

Samen vieren en ‘samen school zijn’ vinden we belangrijk. Daarom hebben we 

vandaag ons best gedaan om tóch een gezamenlijke kerstviering mogelijk te 

maken. De kinderen hadden al zo hard geoefend voor het kerstspel en voor de 

liedjes dat we vandaag ruimte hebben gemaakt voor het opnemen van een film. 

We zullen de link vrijdag via Social Schools met u delen. Zo kunt u samen met uw kind 

genieten van de kerstviering. De link die u vrijdag ontvangt, is uitsluitend bedoeld 

voor privé gebruik.  

  

Onderwijs op afstand ná de kerstvakantie 

De komende dagen maken we met het team een plan hoe het afstandsonderwijs er 

na de kerstvakantie uit gaat zien. We zullen u hier voor het weekend verder over 

informeren. Uiteraard nemen we alle ervaringen van de vorige keer én de tips en 

tops uit de ouderenquête mee in het maken van ons plan.  

 

Maandag 4 januari hebben de kinderen nog vrij, in verband met onze studiedag. De 

reeds geplande cursus van het team gaat die dag gewoon door (online). Het 

thuisonderwijs voor de kinderen start daarom op dinsdag 5 januari. 

  

Noodopvang 

De noodopvang tijdens schooltijd wordt door ons als school verzorgd, met ingang 

van woensdag 16 december. Alleen als u een cruciaal beroep hebt, kunt u gebruik 

maken van deze noodopvang. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

verzorgen we opvang van 8.30 tot 15.15 uur; op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur.  



U kunt de noodopvang aanvragen door een mail te sturen naar 

directie@johannesschoolpijnacker.nl. Geef in deze mail de naam van uw kind, de 

groep waarin uw kind zit, om welke dag(en) het gaat en om welk cruciaal beroep 

het gaat. Als in het gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, vragen wij u 

dringend om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Voor meer informatie 

over de noodopvang en de lijst met cruciale beroepen kunt u kijken op:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-

en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen 

 

De noodopvang na schooltijd wordt verzorgd door de BSO. Als u hier gebruik van 

wilt maken, kunt u contact opnemen met de BSO-locatie waar uw kind is 

ingeschreven.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust 

even contact op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

 

 

Imke Breteler 

directeur 
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