
 
 

 

 

 

Roerdompstraat 76 

6601DL Wijchen 
 

 

EXTRA NIEUWSBRIEF  
 

 

15 december 2021 
 

 
  

SAMEN  -  VERANTWOORDELIJKHEID  -  VERTROUWEN  -  VEILIGHEID 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

  

Gisteren hoorden we tijdens de persconferentie dat er maatregelen nodig zijn om verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen. Het besluit is genomen dat vanaf maandag de kerstvakantie 

begint, zodat kinderen minder contacten hebben. Alle scholen van Kans & Kleur hebben 

vrijdag de laatste lesdag.  In deze extra nieuwsbrief vinden jullie alle belangrijke informatie op een 

rij.  

  

Wanneer noodopvang?  

Komende week organiseren we noodopvang van maandag 20 december tot en met donderdag 

23 december. Vrijdag 24 december is in ons jaarrooster een lesvrije dag. Op deze dag biedt De 

Eerste Stap van 8.30 – 14.00 uur noodopvang.  

Bij de noodopvang is het nodig om kinderen uit verschillende groepen te mengen. Hierbij zorgen 

we voor voldoende ruimte en ventilatie.    

  

Beschikbaar voor wie?  

1. De noodopvang is alleen toegankelijk voor leerlingen en medewerkers 

zonder coronagerelateerde klachten en/of met een negatieve testuitslag. We blijven 

hiervoor de beslisboom hanteren. ( Zie bijlage )  

 

2. De noodopvang is alleen toegankelijk voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen van wie 

beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.     

 

➔ De school bepaalt – waar nodig samen met de gemeente – welke leerlingen in de 

categorie ‘kwetsbare leerlingen’ vallen.   

 

➔ Als in een gezin met twee ouders slechts één ouder een cruciaal beroep uitoefent, dan 

is het de bedoeling dat ook zij zoveel mogelijk zelf de kinderen opvangen. Alleen als 

het echt niet lukt om zelf de kinderen op te vangen, kunnen zij gebruik maken van de 

noodopvang.  Wat ‘cruciale beroepen’ zijn, is te lezen 

op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen    

   

Net als alle scholen van Kans & Kleur doen wij een dringend beroep op ouders om eerst naar 

andere opvangmogelijkheden te zoeken en alleen van deze noodopvang gebruik te maken als het 

strikt noodzakelijk is. De bedoeling van de schoolsluiting is immers, om contact tussen kinderen 

en gezinnen zoveel als mogelijk te vermijden.   
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Aanvragen noodopvang:  

• Wilt u noodopvang aanvragen vanwege een cruciaal beroep?   

Stuur dan aanstaande vrijdag voor 14.00 uur een mail 

naar: carina.coenen@kansenkleur.nl     

Vermeld hierbij de beroepen van beide ouders en voor welke dagen en tijden u opvang 

aanvraagt.  

  

• Heeft u vragen over noodopvang vanwege een kwetsbare situatie?   

Stuur dan een mail naar:  anneloes.schijf@kansenkleur.nl   

  

Buitenschoolse opvang biedt noodopvang:  

De BSO van De Eerste Stap is komende week gesloten. Zij bieden maandag tot en met donderdag 

noodopvang vanaf 14.00 uur en vrijdag vanaf 8.30 uur. Indien jullie hier gebruik van wensen te 

maken, neem dan contact op met Clusterr76@deeerstestap.nl   

  

Onderwijsvrije week:  

Volgende week is een onderwijsvrije week en is het vakantie voor de kinderen. Dat wil zeggen dat 

er geen afstandsonderwijs gegeven wordt en ook geen thuiswerk meegegeven wordt. Ook 

kinderen in de noodopvang krijgen geen onderwijs.  

  

Net als in een gewone vakantie is het voor de leesontwikkeling van de kinderen van belang om te 

blijven lezen. Dit is dan ook wat u thuis met uw kind in de komende weken kunt doen. Tips 

hiervoor ontvangen jullie in de loop van de week van de leerkrachten van de groep.  

  

Kerstviering:  

Vanmorgen ontvingen jullie het bericht dat we de kerstviering verplaatst hebben naar 

vrijdagochtend. Ook met de 2 groepen die in quarantaine zijn, hebben we vrijdagochtend een 

gezellige start van de dag. Het ontbijt op school verschuiven we voor deze groepen naar een later 

moment. 

 

Fijn, dat we met de kinderen die op school zijn, in de gezellig versierde klassen dit 

bijzondere jaar op een feestelijke en sprankelende wijze af kunnen sluiten.  

  

Namens het schoolteam, de kinderen en de ouders/verzorgers van onze school, danken 

wij jullie hartelijk voor de medewerking.  

  

Met vriendelijke groeten,  

Carina Coenen  

  

Directeur Paulusschool  
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