Openbare basisschool voor
Daltononderwijs

15 december 2021
Met in deze update:
• Maandag gesloten
• Noodopvang + tijden
• Kerstontbijt
• Doneren aan de voedselbank
• Doorkijkje na kerstvakantie
Maandag gesloten
Helaas is gisteren aangekondigd dat basisscholen vanaf komende maandag (20 december) opnieuw hun
deuren sluiten. Dit keer in de vorm van een verlengde kerstvakantie, waarin scholen enkel voorzien in
noodopvang, daarover leest u meer in het volgende stukje.
Er zal geen afstandsonderwijs gegeven worden in de week van 20 december tot en met vrijdag 24
december. De kinderen hoeven daarom niets mee te nemen.
Noodopvang
Zoals in de persconferentie aangegeven, houden wij onze deuren wel open voor noodopvang.
Noodopvang is beschikbaar voor:
• kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk
nodig is.
We realiseren ons dat wij en onze regering opnieuw een beroep doen op uw flexibiliteit en creativiteit
tijdens deze pandemie. We houden echter het doel voor ogen om het aantal besmettingen terug te
dringen. Dit gaat het beste wanneer er zo min mogelijk kinderen gebruikmaken van de opvang. Om
dezelfde reden vangen we de kinderen op in hun eigen groepen, dus het kan zijn dat ze met weinig
kinderen in een klaslokaal zitten. De leerkrachten zullen naast toezicht houden ook andere
werkzaamheden uitvoeren.
De opvang zal worden gefaciliteerd op onderstaande momenten:
Maandag 20 december:
Dinsdag 21 december:
Woensdag 22 december:
Donderdag 23 december:
Vrijdag 24 december:

8.30 tot 14.45 uur
8.30 tot 14.45 uur
8.30 tot 12.15 uur
8.30 tot 14.45 uur
8.30 tot 12.15 uur

(let op: aangepaste tijd)
(let op: korte dag)

Speelgoed/gezelschapsspellen
Gedurende deze noodopvang zullen wij geen onderwijs geven.
Heeft uw kind thuis leuk speelgoed/gezelschapsspellen wat mee naar school mag? Dan mag u dit
voorzien van naam meegeven naar de noodopvang. Het meenemen van het speelgoed is op eigen risico.

1

Aanmelden noodopvang
Werkt u allebei in een cruciale beroepsgroep? Dan kunt u gebruikmaken van onderstaande link om uw
kind aan te melden voor noodopvang.
Werkt één van u in een cruciale beroepsgroep? Dan willen we u vragen of u uw kind zelf kunt opvangen
of andere opvang kunt regelen, aangezien het noodopvang betreft. Wanneer dat onmogelijk is kunt u
ook gebruikmaken van onderstaande link.
Aanmelden voor de noodopvang doet u via deze link. We hopen dat we snel zicht hebben op het aantal
leerlingen in de noodopvang, dus wilt u het online formulier bij voorkeur voor donderdag 16 december
17.00 uur invullen, maar uiterlijk vrijdag 17 december voor 17.00 uur?
Maakt u naast de noodopvang op school ook gebruik van de noodopvang van uw BSO? Breng dan ook
de BSO op de hoogte van onze tijden.
Kerstontbijt
Het kerstdiner wordt deze week een kerstontbijt op vrijdag 17 december. Het enige dat we van u vragen
is of u uw kind drinken mee kunt geven en daarnaast ook een bord en bestek (voorzien van naam). De
OR regelt een heerlijk vers ontbijtje voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8. Denkt u ook aan het 10uurtje!
Voedselbank
Afgelopen week heeft u een mail gehad over het doneren van levensmiddelen voor Voedselbank
Leidsche Rijn. Wegens de schoolsluiting verschuift het laatste inlevermoment naar a.s. vrijdag 17
december. Ouders die hebben aangegeven om te helpen met het vervoeren van alle producten worden
deze week benaderd. Alvast dank daarvoor!
Tevens stond er in de mail een rekeningnummer voor een donatie aan de Voedselbank i.v.m. de
aanschaf van vers fruit en groente. Hierin bleek een fout te zitten. Het juiste rekeningnummer voor een
donatie vindt u hieronder:
Nl62RABO 0175829578 t.n.v. voedselbank leidscherijn plus
Namens de Voedselbank willen wij u alvast enorm bedanken voor uw bijdrage!
Doorkijkje: na de kerstvakantie
Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het onderwijs er na de kerstvakantie uit zal zien. We gaan er
vanuit dat we na de vakantie weer open zullen gaan maar we houden er ook rekening mee dat de
regering de schoolsluiting verlengt. Wanneer we daarover meer duidelijkheid hebben, zullen we u
daarover informeren.
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