
 Datum:      16-12-2021 
 Aan:           Ouders/verzorgers van de Toermalijn en Kaleidoscoop 
 Betre�:      Stand van zaken m.b.t. coronavirus en noodopvang 

 Beste ouders/verzorgers, 

 Dinsdagavond hebben wij te horen gekregen dat de geldende corona-maatregelen verlengd worden. Daarbij is 
 ook de vervroegde kerstvakan�e voor onze scholen aangekondigd en toegelicht. 
 Gisteren hee� overleg plaatsgevonden met de MR-en, collega-scholen en instellingen. Het is fijn om te melden 
 dat er overeenstemming is omtrent onderstaande besluiten. 

 Hieronder hetgeen wat wij besloten hebben: 

 1.  Morgen, vrijdag 17 december, is de laatste schooldag van 2021. De (kerst)ac�viteiten van volgende 
 week zijn verschoven naar vandaag en morgen. Daarover hee� u informa�e ontvangen. Wij vinden het 
 heel belangrijk dat de �jd voor kerst op een mooie en warme manier afgesloten wordt. Met dank aan 
 al het personeel. 

 2.  Vanaf volgende week maandag, 20 december, hebben de kinderen vervroegde kerstvakan�e. Er wordt 
 géén afstandsonderwijs verzorgd! Van de leerkrachten ontvangt u, indien nodig, ideeën en �ps voor 
 wat de kinderen thuis zouden kunnen doen. 

 3.  Volgende week verzorgen wij de noodopvang van kinderen wiens (beide) ouders/verzorgers werkzaam 
 zijn in cruciale beroepen waardoor zij echt niet in staat zijn om zelf voor opvang te zorgen (zie het 
 overzicht op de volgende pagina). 

 * De noodopvang vindt plaats �jdens de reguliere les�jden. De scholen verzorgen dus géén voor- en 
 naschoolse opvang. 
 * De noodopvang is er ook voor ‘kwetsbare’ kinderen; dit gebeurt in overleg met de IB-er en, indien 
 nodig, de klantmanager. 
 * De kinderen ontvangen in de opvang�jd géén onderwijs van ons, maar worden naar ons beste 
 vermogen ‘vermaakt’. U kunt uw kind(eren) spullen meegeven waarmee zij zich ook kunnen vermaken. 
 * Er is een rooster opgesteld voor leerkrachten waar de kinderen opgevangen worden. Dat is elke dag 
 anders. Zelfs op de dag zelf kunnen wisselingen plaatsvinden. 
 * Een dringend verzoek aan u: indien u op 1 of meerdere dagen toch zelf voor opvang kunt zorgen dan 
 zou dat heel fijn zijn. Gee� u dit aan ons door? 
 * Met Lunchkidz is overeengekomen dat zij de overblijf verzorgen �jdens de noodopvang op maandag 
 en dinsdag. Indien uw zoon/dochter overblij� op deze dagen dan graag aan ons doorgeven en een 
 lunchpakketje meegeven. 
 * Wij hanteren de regels zoals in de beslisboom. Wij vertrouwen erop dat u deze volgt. 

 4.  Om de noodopvang te kunnen organiseren is het nodig dat u uw kind(eren) op �jd aanmeldt, vandaag 
 of morgen! Wilt u dit uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur aan ons doorgeven: zie onder. 

 Wij hopen van harte dat de scholen op 10 januari weer opengaan. Indien dat niet het geval is ontvangt u daar 
 �jdig bericht over. Wij wensen u een heel goede vakan�e toe. 

 Met vriendelijke groet, 

 Roel Hijne 
 Algemeen directeur 



 Noodopvang 

 Wij bieden volgende week noodopvang. Wanneer u in uw netwerk geen opvangmogelijkheden hee� én u hebt 
 (beide) een cruciaal beroep of u hee� een 1-oudergezin en een cruciaal beroep, dan kunt u uw kind(eren) 
 aanmelden. 

 Mail zo spoedig mogelijk  voor vrijdag 12.00 uur  via het volgende mailadres:  mbeek@toermalijn.net 

 - naam van uw kind(eren) 
 - groep van uw kind(eren) 
 - dagen dat u opvang nodig hebt 
 -  en of uw kind(eren) op de maandag en/of dinsdag overblij�(ven) 

 U hoort van ons in welke klas uw kind verwacht wordt. De opvang is op de volgende momenten: 
 - maandag en dinsdag:  gewone school�jden 
 - woensdag, donderdag en vrijdag:  ochtenden (volgens jaarplanning) 

 Wij bieden geen onderwijs �jdens de opvang, de kinderen mogen een spel/speelgoed meenemen. 

 Lijst van cruciale beroepen (bron:  www.rijksoverheid.nl  ): 

 ●  Personeel werkzaam in vitale processen. 
 ●  Post en pakketbezorging. 
 ●  Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief produc�e en transport van medicijnen 

 en medische hulpmiddelen. 
 ●  Leraren en personeel benodigd voor onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en examens. 
 ●  Kinderopvang. 
 ●  Openbaar vervoer. 
 ●  Voedselketen, die mede bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende 

 industrie en de transporten van deze industrie, het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren 
 van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. 

 ●  Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel. 
 ●  Vervoer van afval en vuilnis. 
 ●  Media en communica�e ten behoeve van informa�evoorziening aan de samenleving. 
 ●  Communica�e met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000. 
 ●  Inzet poli�e. 
 ●  Voortgang hulpverleningsdiensten. 
 ●  Meldkamerprocessen. 
 ●  Brandweerzorg. 
 ●  Ambulancezorg. 
 ●  GHOR. 
 ●  Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s. 
 ●  Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), 

 zoals ten behoeve van het democra�sch proces en het betalen van uitkeringen en toeslagen, uitgi�e 
 van vergunningen, reclassering, gerechtsdeurwaarders, burgerzaken, consulaten en ambassades, 
 jus��ële inrich�ngen en forensische klinieken. 

 ●  Beroepen t.b.v. het verkrijgen van officiële documenten, zoals fotografen en fotostudio’s. 
 ●  Onmisbare facilitaire of ondersteunende func�es, zoals schoonmaak, beveiliging, toezicht en ICT voor 

 bovenstaande cruciale beroepsgroepen. 
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