
 

Nieuwsbrief 15 december 2021  

 
Scholensluiting 
Hoewel we zo hadden gehoopt dat we open konden blijven, hebben we gisteren te horen gekregen 
dat de scholen dicht moeten. Aanstaande vrijdag zal de laatste schooldag van het kalenderjaar 2021 
zijn. We begrijpen dat dit weer heel veel van jullie organisatie- en improvisatietalent gaat vragen en 
hebben respect voor de wijze waarop jullie dit ook weer op heel korte termijn moeten gaan regelen. 
Wij zullen ons uiterste best doen om vrijdag met de kinderen op een fijne manier af te sluiten. 
 
Volgende week is een verlengde vakantieweek voor de kinderen. Er wordt daarom geen online 
onderwijs aangeboden en geen schoolwerk meegegeven. Ook in de noodopvang wordt alleen 
opvang geboden en geen onderwijs gegeven. 
 
We hopen dat iedereen na volgende week kan genieten van hele fijne feestdagen en een prettige 
kerstvakantie. 
 

Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar. 
Wij wensen jullie heel veel ‘samen’, gezondheid en liefde in het nieuwe jaar! 

 
 
Team Basisschool Los Hoes 

 
 
 



Kerstviering 
We zullen a.s. vrijdag al de kerstviering met de kinderen vieren. I.v.m. 
topdrukte kan Bakker Bart de ontbijtpakketjes, die voor 24 december 
gepland stonden, niet deze week al leveren. 
We willen jullie daarom vragen vrijdag je kind, naast een lunchpakketje, 
ook een eigen ontbijtje mee te geven. We zullen dan starten met een 
gezamenlijk ontbijt in de groep. 
In de loop van de dag zullen de kinderen nog een traktatie vanuit de Oudervereniging ontvangen. 
Natuurlijk mogen de kinderen vrijdag in hun mooiste kerstkleren op school komen. De gymtas kan 
thuisblijven, want we gaan niet naar de sporthal. 
 
Volgende week zullen jullie thuis het ontbijtpakketje van Bakker Bart voor jullie kind(eren) 
ontvangen. Ook zullen we op vrijdag 24 december via Teams nog een livestream uitzenden om ook 
dan nog even kort samen kerst te vieren. Informatie hierover zullen jullie nog ontvangen. De 
kerstcommissie is druk bezig om alles te organiseren. 
 
 
Noodopvang 
Voor de komende week zorgen wij voor noodopvang van kinderen met ouders die een vitaal beroep 
uitoefenen. De noodopvang is dagelijks van 8.20 uur tot 14.00 uur. 
Voor een overzicht van de cruciale beroepen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/cruciale-beroepen  
Wanneer 1 ouder binnen een twee-ouder-gezin een cruciaal beroep heeft, verzoeken wij dringend 
om zelf de kinderen op te vangen en uitsluitend gebruik te maken van de noodopvang wanneer dit 
echt niet anders kan. 
Opgeven voor de noodopvang kan bij Martine: directie@bs-loshoes.nl . Opgave dient uiterlijk 24 uur 
voor de gewenste opvangdag doorgegeven te worden. We weten dan hoeveel kinderen we kunnen 
verwachten en ook hoeveel personeel dus voor de noodopvang moet worden ingezet. 
 
Het kind kan via de hoofdingang naar binnen. Personeel zal in de hal aanwezig zijn om de kinderen 
naar de juiste opvangplek te brengen. 
 
 
Afscheid 
Opeens moeten we nu ook eerder afscheid nemen van twee van onze collega’s. Mirjam Reterink, 
mentor in de middenbouw, had al eerder in een nieuwsbrief meegedeeld dat zij per 1 januari een 
andere baan heeft. Zij gaat werken in de jeugdzorg. 
Vorige week werd bekend dat ook Marloes Op den Dries, mentor in de bovenbouw, per 1 januari een 
nieuwe uitdaging heeft gevonden. Zij gaat werken bij het ROC als docent Inburgering en Educatie. 
Omdat Sabina Waanders, haar duo-partner, bereid is tot aan de zomervakantie tijdelijk fulltime te 
gaan werken, kan Marloes zo snel starten in haar nieuwe baan. Marloes zal na de kerstvakantie 
tijdelijk nog wel één dag bij ons blijven werken, om haar taak als bouwcoördinator goed over te 
kunnen dragen. 
Mirjam en Marloes nemen vrijdag afscheid in hun groep. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
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We vinden het ontzettend jammer dat we deze waardevolle collega’s 
op Los Hoes moeten gaan missen, maar we wensen hen ontzettend 
veel succes en werkplezier in hun nieuwe baan! 
Vanwege de leerlingenkrimp op onze school weten de collega’s dat we 
per 1 augustus met minder personeel moeten gaan werken (terug in 
formatie). Dat heeft ook gemaakt dat deze collega’s zich zijn gaan 
oriënteren op vacatures. 
Tot aan de zomervakantie zullen zij worden vervangen; daarna 
moeten hun uren worden ingeleverd omdat we dan minder formatie 
tot onze beschikking zullen hebben. 

 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:   

• Een bericht van de Franciscusparochie over de Kinder-Kerst Walk-through op 24 december 
 

 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 

20 dec. t/m 24 dec. scholensluiting 
27 dec. t/m 7 januari Kerstvakantie 
 

 

 


