Het kabinet besloot maandagavond tot een vergaande lockdown, waardoor ook de
basisscholen vanaf woensdag 16 december hun deuren moeten sluiten. De schoolsluiting
duurt in principe tot maandag 18 januari 2021. Het is wederom de bedoeling dat de
basisscholen, net als bij de sluiting in maart eerder dit jaar, onder schooltijd de
noodopvang gaan organiseren voor ouders die een cruciaal beroep uitvoeren en voor
kwetsbare leerlingen (bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie).
Anders dan de vorige lockdown gaan we ervan uit dat ouders zelf de opvang van hun
kinderen regelen wanneer slechts één ouder een cruciaal beroep uitvoert. Het kabinet
stelt immers dat thuiswerken de norm is. Blijf zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de
feestdagen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te
besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden. We snappen dat dit iets
vraagt qua organisatie, maar we ontkomen er niet aan dat we er samen onze schouders
onder moeten zetten.
De noodopvang zal starten op woensdag 16 december tot en met vrijdag 18 december.
Daarna start de noodopvang op school weer op maandag 4 januari tot en met vrijdag 15
januari. Het kabinet beslist op dinsdag 12 januari, afhankelijk van de stand van de
besmettingen, of scholen op 18 januari weer open mogen. De noodopvang geldt
overigens niet tijdens de kerstvakantie. Mochten ouders dan noodopvang nodig hebben
dan dienen ouders hiervoor zelf contact op te nemen met de kinderopvangorganisatie
waar een contract mee gesloten is.
Wanneer ouders gebruik willen maken van de noodopvang op school dan kunnen ze
hiervoor telefonisch contact opnemen met de directie (Frank Kuilder / 0493-670141 of
06-51750462).
Let op! Ouders die gebruik willen maken van de noodopvang voor en/of na schooltijd
dienen hiervoor zelf contact op te nemen met Korein.
Klik hier voor de lijst van cruciale beroepen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Klik hier voor het actuele nieuws op de website van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/lockdown-om-contacten-toteen-minimum-te-beperken

