
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 15 december 2021 

In deze editie: 

✓ Weer bijzonder 

✓ Nieuw leven 

✓ N.a.v. de persconferentie 

✓ Kerstfeest op school 

Agenda  

✓ 17 december   : Kerstfeest op school 

✓ 20 december- 7 januari : Kerstvakantie 

✓ 19 januari   : MR vergadering 

 

Weer bijzonder 

Vorig schooljaar werden we overvallen met een schoolsluiting vlak voor de kerstvakantie. 

We hoopten dat we dit jaar “gewoon” de kerstvakantie in zouden gaan, maar we werden 

deze week toch weer overvallen door het besluit dat de vakantie eerder begint. Dat 

betekent weer schakelen voor thuis en voor school. En dat in een tijd waarin we stilstaan 

bij een heel ander bijzonder verhaal: het verhaal van Kerst. Van de geboorte van een 

kind dat hoop brengt. Een tijd van verwondering. Die hoop lijkt nu soms wat ver weg: we 

staan weer in de regel- en actiestand. De verwondering lijkt vooral te gaan over de 

maatregelen waar we onze vraagtekens bij hebben.  

We gunnen iedereen vooral dat een ieder, na alle praktische 

regelzaken, echt tot rust kan komen met Kerst. Dat we ons weer 

kunnen verwonderen over de lieve gebaren van de mensen om ons 

heen, over de hand die uitgestoken wordt, aan de betekenis die een 

ander voor ons heeft en dat we stilstaan bij wat waardevol is.  

Wij vinden het als team heel waardevol dat we voor jullie kinderen mogen zorgen en hen 

mogen zien groeien in alles wat ze kunnen en leren. We genieten elke dag weer met 

name van de kinderen en hun stralende ogen.  

We wensen u toe dat u kunt genieten van het kleine, van het Kind, van uw kinderen en 

de mensen die u dierbaar zijn. Een hoopvolle en verwonderende Kerst gewenst! 

 

Het team van de Sint Bernardus 

 

Nieuw leven 

Tussen alle hectiek door hebben we mooi nieuws: Juf Jessica is 

bevallen van een meisje genaamd Novi Salomé! Novi is 11 december 

geboren en alles gaat goed met moeder en dochter. We wensen haar 

vanaf deze kant een hele fijne kraamtijd toe, waarin ze samen met 

haar man en grote broer Jonah wennen aan hun nieuwe 

gezinssamenstelling.  

 

 



 

Naar aanleiding van de persconferentie 

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen en scholen voor 

speciaal (basis)onderwijs maandag 20 december of uiterlijk 

dinsdag 21 december geen fysieke lessen meer geven. 

Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de kerstdagen 

begint, zouden kinderen tijdens familiebezoek hun oudere 

familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op de 

zorg tot gevolg. Vanuit onze stichting is het gezamelijke 

besluit genomen om dit alsvolgt te realiseren: 

Start kerstvakantie 

De laatste schooldag voor de vakantie is dus 17 december, vanaf maandag 20 december 

is onze school dicht. We gaan er vooralsnog vanuit dat we op maandag 10 januari weer 

gewoon open kunnen. 

Noodopvang 

Voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben of 

voor kwetsbare kinderen blijft de school de week van 20 t/m 24 

december wel open. Bij cruciale beroepen gaat het om beroepen in 

de zorg, bij de politie en brandweer, het openbaarvervoer, de 

voedselketen, de kinderopvang, afvalverwerking en noodzakelijke 

overheidsprocessen. Raadpleeg bij twijfel Overzicht cruciale 

beroepen voor noodopvang | Coronavirus COVID-19 | 

Rijksoverheid.nl.  

De school verzorgt alleen noodopvang tijdens de reguliere lestijden van de school, er zijn 

geen lesactiviteiten. Hierna neemt de BSO het van ons over, zij zullen u hierover ook 

informeren of hebben dit al gedaan.  

Wij verzoeken u alleen gebruik te maken van de opvang als het echt noodzakelijk is. 

Heeft één van de ouders een cruciaal beroep, dan is het advies de opvang zoveel 

mogelijk zelf te regelen. Lukt dat echt niet dan kunt u uw kinder(en) aanmelden voor de 

noodopvang op school en/of de BSO.  

Vanuit de vorige schoolsluiting hebben wij een overzicht van ouders die hier een beroep 

op hebben gedaan. Graag horen wij van u of en op welke dagen u noodopvang nodig 

heeft. Voor nieuwe gezinnen gelden dezelfde richtlijnen en kunt u zich bij ons melden 

indien u deze noodopvang vanuit uw cruciale beroep nodig heeft. U kunt hiervoor een 

mail of Parrobericht sturen aan de directie (j.baijense@veluwseonderwijsgroep.nl)  

Programma volgende week 

Het is komende week een verlengde kerstvakantie. We zullen dus geen (online) les 

verzorgen. De leerkrachten zijn in de week van 20 t/m 24 december 

betrokken bij de organisatie van de noodopvang of werken thuis aan 

taken die door de hectische tijd van de afgelopen weken achterstand 

hebben opgelopen.  

 

Kerstfeest op school 

Met de vervroegde kerstvakantie die gisteren werd aangekondigd, zijn er ook wijzigingen 

bij het kerstfeest op school. We hadden al een back-up plan klaarstaan voor het geval 

dat… De viering, het ontbijt en het knutselen, zullen nu zijn op vrijdag 17 december. Alle 

activiteiten vinden plaats in de eigen klas. We beginnen met de kerstviering in eigen klas 

met het thema Nieuw leven (mooi passend bij het bericht van juf Jessica). 
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Kerstontbijt 

Alle kinderen nemen hun eigen ontbijt mee. Zou u uw kind een eigen 

bord, bestek en beker (gevuld met drinken) mee willen geven in een 

plastic tas? Voor het ontbijt zou u kunnen denken aan een lekker 

broodje (croissantje), fruit, ei. 

Knutselen 

Tijdens het knutselen maken de kinderen een kerstbakje voor thuis 

en een placemat, ze krijgen vanuit de AC wat lekkers en wat te 

drinken. 

Normale schooltijden 

De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.15 uur vrij. 

Feestelijk gekleed 

Om het extra feestelijk te maken mogen de kinderen deze dag op 

hun kerstbest of in een heerlijke foute kersttrui of iets dergelijks op 

school komen. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.  

 

Ondanks dat dit een ander Kerstfeest is dan we gewend zijn, maken 

we er een mooie dag van! 

Met vriendelijke groet, de Kerstcommissie 
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