NIEUWSBRIEF SCHOOLSLUITING
Balk, 15 december 2021

Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond is het definitieve besluit door premier Rutte bekend gemaakt: de scholen sluiten een week
voor de kerstvakantie. Vandaag hebben we overleg gehad met de collega directeuren van Gearhing, met
het team van ’t Hazzeleger en met onze MR. Daarin hebben we besloten om de adviezen van het kabinet
te volgen:
-

Laatste schooldag is vrijdag 17 december;
De week van maandag 20 december t/m vrijdag 24 december is voor de kinderen een extra
vakantieweek;
Voor ouders die echt geen opvang kunnen regelen én werkzaam zijn in cruciale beroepen
verzorgen wij noodopvang.

Kerstfeest op school
Vrijdag 17 december vieren we kerst op school. De kinderen komen vanaf 8:15 uur in hun kersttrui of hun
kerstkleding op school. We maken er met elkaar een gezellige dag van. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn
om 12:00 uur vrij en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 start om 14:00 uur de vakantie!

Kerstkaarten
We maken deze week met alle kinderen kerstkaarten voor de bewoners van Talmahiem en Hof en Hiem.
Zo denken we aan de mensen in Balk die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken in deze eenzame tijd en
ontvangen de bewoners een mooie kerstgroet.

Noodopvang
Voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen en echt geen opvang kunnen regelen, kunnen
gebruik maken van de noodopvang. Deze ouders kunnen uiterlijk donderdag 16 december 12:00 uur een
mail sturen naar lieneke.schuurs@gearhing.net. Daarin graag de naam en groep van het kind vermelden en
aangeven op welke dag noodopvang nodig is. Om de noodopvang veilig te houden voor iedereen hebben
we het dringende verzoek om de kinderen ’s ochtends te testen met een zelftest. Verder gelden voor de
noodopvang dezelfde basisregels als voor gewone schooldagen: bij klachten niet naar school.

Studiedag 10 januari vervalt
De maandag na de kerstvakantie gaat de studiedag niet door. We starten dan met de
eerste schoolweek van 2022! We beginnen met de Zilveren Weken, waarbij we na drie
weken kerstvakantie weer extra aandacht hebben voor groepsvorming en de routines en
afspraken in de klas.

Wij wensen iedereen alvast een fijne kerstvakantie!
Met vriendelijke groet
Team ‘t Hazzeleger

