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De persconferentie van gisteravond was voor ons aanleiding om de werkgroep Corona 
bijeen te roepen om de genomen besluiten te bespreken en samen tot een unaniem 
besluit te komen. Gedurende de dag werd via allerlei  nieuwskanalen al duidelijk  dat er 
een vervroegde kerstvakantie zou komen en dat nieuws heeft ons toch verrast. Wij 
hadden goede hoop dat de scholen open zouden blijven, maar uiteindelijk is er anders 
besloten. 
 

Vervroegde kerstvakantie 
De scholen van Stichting OPONOA gaan van maandag 20 december t/m vrijdag              
24 december sluiten voor een vervroegde kerstvakantie. We noemen het ook vakantie 
omdat we hebben besloten om het onderwijs op afstand deze week niet op te starten. 
Dit geeft leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten rust en duidelijkheid.  
Met andere woorden: de kerstvakantie duurt nu dus van maandag 20 december 2021 
t/m zondag 9 januari 2022. 
 

Noodopvang 
Voor de leerlingen van ouders/verzorgers werkzaam in cruciale beroepen zal er tijdens 
de extra vakantieweek opnieuw noodopvang op school georganiseerd worden. Deze 
noodopvang is voor noodsituaties dus wij vragen de ouders/verzorgers met klem om  
zoveel mogelijk zelf de opvang thuis te organiseren en alleen een beroep op deze      
opvang te doen als het echt niet anders kan.  
De opvang is open tijdens de reguliere schooltijden en er is geen BSO. In de                      
noodopvang wordt geen les gegeven.  
In de reguliere kerstvakantie wordt er geen opvang verzorgd. Bij deze nieuwsbrief    
sturen wij een bijlage mee waarin de cruciale beroepsgroepen staan aangegeven. 
Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang dan kunt u dit via een email aan de 
school laten weten.  
 

Tot slot 
Op maandag 10 januari 2022 gaan de scholen weer starten. Wij hopen dat dit gewoon 
fysiek zal zijn, maar mocht het virus roet in het eten gooien dan staan wij klaar om die 
maandag weer te beginnen met onderwijs op afstand.  
 
Wij wensen u sterkte de komende tijd om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te       
bieden en ondanks dat hopen wij dat u gezellige kerstdagen heeft. Wij wensen          
iedereen veel geluk en vooral gezondheid voor het nieuwe jaar 2022. 
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