
 

 

 

Pijnacker, 15 december 2021 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van onze SKOP-scholen, 

 

Vanochtend hebben we met alle directeuren van onze scholen overleg gevoerd 

over de nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd in de persconferentie van 

gisteravond, 14 december 2021. Met elkaar hebben we bekeken hoe we hier zo 

goed mogelijk uitvoering aan kunnen geven.  

 

Verlengde kerstvakantie 

De kerstvakantie voor de scholen wordt verlengd en begint daardoor een week 

eerder. Dat betekent dat voor de kinderen van onze scholen op maandag 20 

december de kerstvakantie begint. De scholen zijn vanaf die datum gesloten.  

 

Noodopvang 

Voor de ouders, die beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep, biedt de school 

de mogelijkheid aan van noodopvang. U kunt zich dan melden bij de school. 

Wanneer één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep gaat de overheid er van uit 

dat de opvang van de kinderen dan verzorgd wordt door de partner. Via deze link 

vindt u een overzicht van wat de rijksoverheid verstaat onder cruciale beroepen die 

in aanmerking komen voor noodopvang.  

 

De maatregelen voor de scholen op een rij 

 Er is een verlengde kerstvakantie die een week eerder begint en wel op 

maandag 20 december 2021.  

 Scholen verzorgen noodopvang voor de kinderen waarvan beide ouders 

werkzaam zijn in de cruciale beroepen.  

 De regel “blijf met klachten thuis” geldt ook deze dagen bij de noodopvang. 

 Er is in deze periode van de verlengde kerstvakantie geen afstandsonderwijs.  

 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om beperkt gebruik te maken van de 

geboden noodopvang. Het lukt de scholen niet goed om bij de noodopvang de 

cohorten zoals op school tot nu toe gebruikt, nu ook strikt te scheiden. De kans op 

nieuwe besmettingen is dan ook groter. Ook bij de noodopvang wordt in deze week 

geen onderwijs verzorgd.  

 

Wij betreuren het dat deze maatregelen nu pas zijn afgekondigd en begrijpen heel 

goed dat deze late berichtgeving u in een lastig parket kan brengen. Wij hadden 

gehoopt al eerder uitsluitsel te krijgen over deze verlengde kerstvakantie, maar 

helaas heeft het kabinet hier een andere keuze in gemaakt. Laten we met elkaar 

hopen dat het bij deze ene week kan blijven. 

 

Wij wensen alle kinderen en ouders hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling. 

Geniet ervan en blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet mede namens de directeuren van onze scholen,  

Henk Hooijmans, directeur-bestuurder SKOP 

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


Nieuwsbrief 
 

Extra nieuwsbrief 15 december 2021 

Kerstviering 17 december 
Op vrijdag 17 december vieren we kerst op school. 

We beginnen de dag met een kerstontbijt. Morgen 

krijgt ieder kind een mooi papieren kerstbord mee 

naar huis. Op dit bord kunt u samen met uw kind 

een mooi en lekker ontbijtje klaarmaken. De 

kinderen nemen hun eigen ontbijt op 17 december 

mee naar school. De juffen zorgen voor een 

gezellige opstelling en mooie aankleding van de 

klas. Op school krijgen de kinderen drinken, fruit en 

yoghurtjes, verzorgd door de Oudervereniging. 

 

Suggesties voor een lekker ontbijtje: gekookt eitje, geroosterd broodje, krentenbol, 

croissant enzovoorts. En… een kerstontbijt smaakt natuurlijk veel lekkerder in je mooie 

kerstoutfit of je ‘foute’ kersttrui, dus de kinderen mogen op hun ‘kerst-best’ naar 

school komen!  

 

In de middag staat er kerstcrea op het programma, waarbij de OV nog trakteert op 

chocolademelk en een lekker kerstkoekje. 

 

De kinderen van de PeuterOpstap hebben vrijdag geen kerstontbijt, maar  wel een 

gezellige kerstviering met iets lekkers erbij! 

 

 

Vrijdag graag een grote tas mee 
Wilt u uw kind vrijdag een grote en stevige tas meegeven? We geven de kinderen 

van groep 3 t/m 8 hun boeken en schriften mee naar huis. Mocht de school 

onverhoopt na de kerstvakantie nog niet open mogen, hebben de kinderen alvast 

hun schoolspullen thuis, zodat we snel om kunnen schakelen naar afstandsonderwijs.  

 

 
Maandag 10 januari studiedag, alle leerlingen vrij 
Op maandag 10 januari staat een studiedag gepland. Op deze dag zijn de 

leerlingen vrij. Het team volgt die dag online een externe scholing. Op dinsdag 11 

januari begint de school weer. We hopen dat de school na de kerstvakantie weer 

open kan. Zo niet, dan verzorgen we vanaf dinsdag 11 januari online onderwijs.  

 
 
 

 

Agenda 
 

Vrijdag 17 december 

Kerstontbijt en kerstcrea 

Maandag 20 december  

Start verlengde kerstvakantie 

Maandag 10 januari  

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 11 januari  

Leerlingen weer naar school  

 

 
 
 
 

 



Noodopvang 
Wanneer u als ouders beide werkzaam bent in een cruciaal beroep, bieden we 

onder schooltijd noodopvang aan. Wanneer één ouder werkzaam is in een cruciaal 

beroep gaat de overheid er van uit dat de opvang van de kinderen dan verzorgd 

wordt door de partner.  

 

U kunt noodopvang aanvragen door vóór 17 december, 15.15 uur een mail te sturen 

aan directie@johannesschoolpijnacker.nl. Wilt u bij uw aanvraag voor de 

noodopvang het volgende vermelden: 

- beroep van beide ouders 

- de dagen waarvoor u noodopvang aanvraagt 

- of uw kind na schooltijd wel of niet naar de noodopvang van de BSO gaat  

 

Actie voor de Voedselbank 
Veel kinderen zijn afhankelijk van de voedselbank. Geen enkel kind zou immers met 

een lege maag naar school mogen gaan! Helaas is dit nog wel het geval voor veel 

kinderen in Nederland. Op de Johannesschool willen wij daarom gezinnen die het 

moeilijk hebben helpen met het aanvullen van de voorraadkast. Daarom houden 

we een actie om de voedselbank te helpen met het aanbieden van bijvoorbeeld 

houdbare (ontbijt)producten of hygiëne-artikelen. In iedere klas staan de kratten 

van de voedselbank nog op donderdag 16 en vrijdag 17 december.  

Uiteraard is het geen verplichting om iets mee te brengen.  

 

 

Tot slot 
We vinden het vervelend dat de maatregelen door de overheid pas zo laat zijn 

aangekondigd, maar we zijn wél blij dat de kerstviering vrijdag nog gezellig door kan 

gaan! Met dank aan de OV, die héél snel de boodschappen en traktaties voor de 

kinderen heeft gehaald, Dank daarvoor! 

mailto:directie@johannesschoolpijnacker.nl

