
   
 

   
 

 
 

Corona-nieuwsbrief (versie 15 december 2021) 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Algemeen 
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december j.l., waarin o.a. bekend is gemaakt 

dat vanaf 20 december a.s. de scholen zullen sluiten, komt het MT met onderstaande 

informatie en afspraken. 

 

Kerstviering 
De kerstviering zal plaatsvinden op donderdag 16 december.  

Er zal voor een lekkere en gezellige kerstlunch worden gezorgd. De leerlingen hoeven voor 

tussen de middag dus geen eten en drinken mee te nemen. 

 

Thuiswerken door leerlingen 
Er wordt geen onderwijs op afstand verzorgd. Waar mogelijk krijgen de leerlingen oefentips 

mee. 

 

Contact met leerlingen 
Gedurende de verlengde Kerstvakantie zullen er geen extra (digitale) contacten plaats vinden 

tussen school en leerlingen. Niet iedereen is in het bezit van een goed bruikbare IPad of 

Chromebook. Dat zou betekenen dat sommige leerlingen wel en andere niet worden bereikt. 

 
Noodopvang voor SBO De Baldakijn 
Voor leerlingen in kwetsbare situaties en kinderen met ouders die een cruciale beroepen 

hebben, zal er noodopvang geregeld worden. 

Let op! Heeft 1 ouder in het gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan wordt allereerst 

het verzoek gedaan om toch mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 

Leden van het MT, in overleg met de IBers, beslissen welke leerlingen gebruik mogen maken 

van de noodopvang. 

 

Tijden van de noodopvang: 

 maandag (20/12), dinsdag (21/12) en donderdag (23/12): 8.45 uur – 15.00 uur 

 woensdag (22/12): 8.45 uur – 12.15 uur 

 vrijdag (24/12): 8.45 uur – 12.00 uur 

 

Aanmelden noodopvang 

 De aanmelding moet telefonisch plaats vinden op het telefoonnummer: 0599 - 

652652 

 De aanmelding moet gedaan zijn voor vrijdag 17 december 9.00 uur. 



   
 

   
 

 

 
 
Structurele aanwezigheid van teamleden op school van 8.00 uur tot 12.00 uur 
 

 Maandag  : Harma Hulzebos, Jakob Pot  

 Dinsdag  : Harma Hulzebos, Henk Mik  

 Woensdag  : Jakob Pot, Henk Mik 

 Donderdag  : Jakob Pot, Henk Mik  

 Vrijdag   : Harma Hulzebos, Henk Mik 

 

Na 12.00 uur is de school bereikbaar via e-mail. 

 

Hoe verder na de Kerstvakantie? 
Op dit moment is het volstrekt onduidelijk hoe de situatie zal zijn na de Kerstvakantie 

(maandag 10 januari 2022). 

Wij houden jullie uiteraard zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte. 

 

De leerlingen gaan a.s. donderdag (16 december) en vrijdag (17 december) op de 

normale tijden naar school! 

 

Het is een bijzondere en onzekere tijd. 

Ondanks dat, wensen wij jullie goede feestdagen en een goede gezondheid. 

 

Team van SBO De Baldakijn 

 

 

Bijlage: brief van het College van Bestuur Scholengroep Perspectief 
 

 


