Zwolle, 15-12-2020
Beste ouders/verzorgers van KBS De Wingerd,
Vandaag is het de laatste schooldag van 2020. Wij hadden de hoop en verwachting dat wij als
basisschool open mochten blijven. Helaas hebben wij in de persconferentie gisteravond gehoord dat
dit niet het geval is. Er is een lockdown afgekondigd vanwege het oplopende aantal besmettingen
van Covid-19. De kinderen blijven vanaf woensdag 16 december thuis. Wel zijn wij tijdens
schooltijden open voor de kinderen van ouders in de cruciale beroepen.
Vervroegd kerstvakantie
Vanuit de PO-Raad hebben scholen het advies gekregen om het onderwijs op afstand pas na de
kerstvakantie te laten starten. Woensdag 16 december start de kerstvakantie voor de kinderen van
De Wingerd. Wij hebben aankomende dagen de tijd nodig om voorbereidingen te treffen voor de
periode na de kerstvakantie.
Onderwijs op afstand
Vanaf 4 januari verzorgen wij onderwijs op afstand. U wordt deze week geïnformeerd hoe wij de
periode vanaf 4 januari voor uw zoon of dochter onderwijs op afstand vormgeven.
U krijgt nog bericht over wanneer eventuele materialen opgehaald kunnen worden van school.
Noodopvang
Vanaf woensdag 16 december is er noodopvang mogelijk voor kinderen, waarvan beide ouders een
cruciaal beroep hebben. Deze noodopvang is mogelijk op:
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Maandag
8.30-14.30u
8.30-14.30u
Dinsdag
8.30-14.30u
8.30-14.30u
Woensdag
8.30-12.00u
8.30-12.30u
Donderdag:
8.30-14.30u
8.30-14.30u
Vrijdag
8.30-12.00u
8.30-14.30u
Op de website van de rijksoverheid staat de lijst met cruciale beroepen.
Wilt u gebruik maken van de noodopvang dan kunt u een mail sturen naar: n.lorkeers@catent.nl
onder vermelding van de namen van de kinderen, de groep en de dagen wanneer u hier graag
gebruik van wilt maken. Voor de periode na de kerstvakantie geldt: het liefst een week van tevoren
aanmelden. Uiteraard blijft de beslisboom leidend bij eventuele gezondheidsklachten.
Tot slot
Wij wensen jullie alle kracht toe voor deze periode. Laten wij er samen voor elkaar zijn!
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Wingerd

