AAN ALLE OUDERS EN VERZORGERS VAN LEERLINGEN VAN DE LIEMERSNOVUM-SCHOLEN

Zevenaar, 15 december 2021
Onderwerp
Kenmerk

Basisscholen week voor kerstvakantie dicht
2021-448-LN-CvB

Geachte ouders en verzorgers,

Basisschoolleerlingen krijgen alsnog een week eerder kerstvakantie. Ook de buitenschoolse
opvang (BSO) gaat eerder dicht. Dit nieuws is gisteravond tijdens de persconferentie door onze
minister-president bekend gemaakt.
Scholen LiemersNovum met ingang van maandag 20 december gesloten
Alle scholen vallend onder het bestuur van LiemersNovum zijn na deze week gesloten en volgende week alleen nog open voor noodopvang van kwetsbare kinderen en voor kinderen van
ouders met een cruciaal beroep. Tot aan de kerstvakantie zal er géén online onderwijs worden
gegeven, ook zal er geen werk met de kinderen mee naar huis worden gegeven.
Noodopvang
Het kabinet heeft een dringend beroep gedaan op ouders om zelf opvang te organiseren en
pas als dit echt niet anders kan een beroep te doen op de noodopvang van school.
Krijgt u de opvang echt niet geregeld, dan kunnen kinderen met ouders die werken in een
cruciaal beroep wel naar de basisschool of de buitenschoolse opvang. Als in een tweeoudergezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is ons nadrukkelijk verzoek om zoveel mogelijk
zelf de kinderen op te vangen.
De noodopvang zal onder de reguliere lestijden door het onderwijs opgevangen worden en
buiten de reguliere lestijden door de kinderopvang. Alleen de ouders die al een contract hebben voor kinderen bij de buitenschoolse opvang komen hiervoor in aanmerking. Dit kunt u zelf
afstemmen met de opvangpartner van uw school of IKC.
Meer informatie over de noodopvang is te vinden via onderstaande link vanuit de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
Ook voor de noodopvang geldt dat kinderen met milde klachten alleen met een negatieve
testuitslag welkom zijn.
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Communicatie vanuit de eigen school
Vandaag ontvangt u vanuit de eigen school aanvullende informatie over de invulling van deze
week en over de organisatie van de noodopvang.
Tot slot
In de huidige omstandigheden wordt er zeer veel gevraagd van u als ouders/verzorgers, maar
ook van onze leerlingen en collega’s. Wij danken alle betrokkenen dan ook voor hun enorme
inzet en hopen op jullie begrip en flexibiliteit, nu en in de onzekere periode die voor ons ligt.
Ondanks alles wensen wij u alvast prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2022 toe.

Met vriendelijke groet,

Pieter-Jan Buhler
Jos Boonman
College van bestuur LiemersNovum
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