Rotterdamse Schoolvereniging Noord

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Betreft: schoolsluiting m.i.v. maandag 20 december 2021
Schoolsluiting
Op de persconferentie van dinsdag 14 december heeft het kabinet het besluit medegedeeld dat de basisscholen een
week voor de kerstvakantie sluiten om de coronabesmettingen zoveel mogelijk te beperken.
Dat betekent dat de school met ingang van maandag 20 december sluit. Dit is een ingrijpende maatregel voor
zowel leerlingen als ouders als lerarenteam.
Zoals op de persconferentie ook is meegedeeld, zal er op school noodopvang worden georganiseerd voor leerlingen
van ouders met cruciale beroepen.
Noodopvang
Voor de noodopvang op de Rotterdamse Schoolvereniging geldt het volgende:
•

De noodopvang geldt voor leerlingen waarvan beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Wanneer één van
beide ouders een cruciaal beroep heeft, verwachten we dat de leerlingen door de andere ouder worden
opgevangen. Hoe meer leerlingen thuis worden opgevangen, hoe groter het effect van deze ingrijpende maatregel
van schoolsluiting.

•

Wanneer voor uw kind(eren) geldt dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen, dan kunt u een verzoek om
toelating in de noodopvang voor uw kind(eren) richten aan de administratie van de school,
via administratie@rsv.nl , vóór donderdag 16 december 12.00 uur.

•

Vermeldt u daarin: naam/namen van uw kind(eren), groep(en) en dag(en) waarop noodopvang wordt verzocht. Ter
onderbouwing van uw verzoek vermeldt u beide beroepen en voegt u een verklaring van de werkgevers toe. Dit
doet u ook wanneer u al naar school heeft gebeld of gemaild over de noodopvang.

•

Het besluit over toelating tot de noodopvang ligt bij de school.

•

Wanneer u een verzoek voor noodopvang heeft gedaan, wordt u uiterlijk vrijdag 17 december, 12.00 uur per email geïnformeerd over toelating, plaatsing en indeling. U zult begrijpen dat het enige tijd kost de organisatie van de
noodopvang rond te krijgen.

•

De kinderen zullen in de noodopvang zoveel mogelijk in de gezinsbubbels worden geplaatst, dus de groepen zullen
kinderen van verschillende leeftijden bevatten.

•

De noodopvang is op maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 – 15.00 uur. Op woensdag is de opvang tot 12.30
uur, en op vrijdag 24 december tot 12.00 uur.

•

De Rotterdamse Schoolvereniging is een onderwijsinstelling, geen kinderopvangorganisatie en dus niet ingericht en
uitgerust voor kinderopvang. Geeft u uw kind iets mee waarmee hij of zij zich kan vermaken.
Tot zover de informatie over het beleid van de school naar aanleiding van de schoolsluiting en noodopvang.
Wanneer de overheid de scholen in de komende dagen voorziet van aanvullende informatie bij en/of een nadere
uitwerking van deze maatregel, dan zal ons beleid daarop worden aangepast, en wordt u daarover opnieuw
geïnformeerd.
Kerstviering
Naar aanleiding van de schoolsluiting met ingang van maandag 20 december, wordt de kerstviering verplaatst naar
vrijdag 17 december. De leerlingen mogen dan feestelijk gekleed op school komen. Vandaag, woensdag 15
december, hebben alle leerlingen een doos meegekregen die ze thuis mogen kleuren, beplakken of versieren in
kerststijl. We vragen u om de doos, gevuld met een feestelijke lunch voor uw kind, vrijdag 17 december weer mee
naar school te geven. De leerlingen krijgen van school een lunchdrankje en fruit. Met die lunch start dan de laatste
schoolmiddag van dit jaar, die door de leraren op een gezellige manier zal worden ingevuld. De school is uit om
15.00 uur.
Tot slot: alle leerlingen krijgen op vrijdag een mooie kerstattentie mee.

Verzoek van de leraren van de onderbouw:
geeft u uw kind een grote tas mee om de knutselwerkjes mee naar huis te nemen?
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met een vriendelijke groet,
C. van den Boogaart, directeur

