Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
alle leerlingen op De Evenaar en het Expertisecentrum

Nieuwegein, 15 december 2021
Betreft: maatregelen na de persconferentie van 14 december

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond moeten we weer nieuwe
maatregelen uitvoeren. In deze brief geven we aan welke dat zijn.
De kerstvakantie begint een week eerder. Deze is van maandag 20 december 2021
t/m zondag 9 januari 2022. Er wordt geen thuisonderwijs aangeboden.
Voor de kinderen, u als ouder/verzorger en ons als team, is dit een enorme teleurstelling en
vergt de nodige aanpassingen en flexibiliteit. We gaan ervan uit dat u als ouder/verzorger de
opvang van uw kind zelf regelt. We bieden in beperkte mate noodopvang aan voor
ouders/verzorgers die werkzaam zijn in een cruciale beroepen.
Als u daar gebruik van wilt maken is het verzoek of u dat vóór morgenmiddag 13.00 uur wilt
melden via de mail bij de adjunct van het cluster waar uw kind zit.
Adjunct Groen/Zand

Marianne Bookelmann m.bookelmann@sbo-evenaar.nl

Adjunct Luchtblauw
Adjunct Wolkenblauw

Hanna Wolters h.wolters@sbo-evenaar.nl
Harmen Rabbers h.rabbers@sbo-evenaar.nl

Vrijdag hoort u dan wat er mogelijk is.
De kerstviering was al eerder verplaatst naar donderdag 16 december onder schooltijd. We
kunnen kerst gelukkig samen met de kinderen vieren en het jaar goed afsluiten.
Het leerlingenvervoer stopt ook vanaf maandag 20 december tot en met zondag 9 januari
2022.
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Mocht het zo zijn dat we na de kerstvakantie nog dicht moeten blijven, dan gebruiken we
maandag 10 januari voor de inrichting van het thuisonderwijs. Op deze dag zal er dan nog
geen thuisonderwijs zijn voor de leerlingen maar we berichten u op deze dag wel hoe het er
dan uit gaat zien. Laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen.
We blijven de berichtgevingen volgen en informeren u zo snel mogelijk als er weer
aanpassingen nodig zijn!
Tot slot wensen we u en de kinderen prettige feestdagen en een gezond 2022!

Met hartelijke groet,
Namens de directie
Carine Thesingh
Directeur
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