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Datum:14-12-2021 

Betreft: Sluiting scholen 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het demissionaire kabinet heeft tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de basisscholen een week 

eerder kerstvakantie zullen krijgen. Een extra week kerstvakantie            vanwege de snelle opmars van het coronavirus 

en met name de zorgen rondom de nieuwe Omikron variant. Weer een schoolsluiting, die we eigenlijk niet zagen 

aankomen, waarbij ik mij heel goed de impact realiseer voor leerkrachten, leerlingen en ouders / verzorgers.  

Wat gaat de sluiting voor u en uw kind(eren) betekenen? 

 

- Alle scholen van Florente zijn na vrijdag 17 december gesloten.  

- Er is de afgelopen periode veel beroep gedaan op de flexibiliteit van leerkrachten, onderwijsassistenten 

en directies. Om die reden vinden wij het niet reëel onze medewerkers nu nog meer te belasten met de 

combinatie van onderwijs op afstand en noodopvang. Echter zullen we ernaar streven dat alle kinderen, 

uiterlijk vrijdag 17 december, een werkpakket meekrijgen om aan te werken in deze extra vakantie 

week. 

- Tijdens de sluiting zullen de scholen wel noodopvang bieden voor kinderen waarvan beide ouders een 

cruciaal beroep hebben. We doen wel een beroep op u allen om alleen in uiterste nood gebruik te 

maken van noodopvang.  

- Naast de noodopvang voor ouders met cruciale beroepen zullen we ook oog hebben voor de kwetsbare 

kinderen. In overleg met of op uitnodiging van de school zijn deze kinderen ook welkom. 

- De BSO’s zijn deze week gesloten maar wel open voor noodopvang. In de kerstvakantie zijn de BSO’s 

regulier geopend. 

- Kinderdagverblijven zijn wel gewoon open. 

 

Indien u, in geval van uiterste nood, gebruik wil maken van de noodopvang vragen wij u om de directie van de 

school van uw kind(eren) zo snel mogelijk een mail te sturen met daarin de vermelding welke dagen u opvang 

nodig heeft. Scholen moeten namelijk zelf deze noodopvang organiseren en hebben hier tijd voor nodig. De lijst 

met cruciale beroepen is terug te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/onderwijs-en- kinderopvang/cruciale-beroepen 

 

Dit kalenderjaar begon met een schoolsluiting en gaat helaas eindigen met een schoolsluiting. Hoe we het 

kalenderjaar gaan eindigen deze week op de scholen is aan de scholen zelf. Hierover zal de directie van de 

school u informeren. 

 

We hadden het allemaal heel graag anders gezien, desondanks wens ik u allen fijne feestdagen, een fijne 

vakantie en een heel gezond 2022! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Hans Ploeg 

Directeur bestuurder Florente basisscholen 
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