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Hoevelaken, 15 december 2021 

 

 

 

Betreft: schoolsluiting n.a.v. persconferentie 14 december jl. 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Dinsdagavond werd door het kabinet aangekondigd dat de basisscholen volgende week zullen sluiten.  

Dat geldt dus ook voor de Hoeve. In deze brief leest u hoe wij deze nieuwe maatregelen zullen gaan 

vormgeven.  

 

We begrijpen heel goed dat dit vervelende besluit lastig is voor iedereen. Vooral natuurlijk voor de 

kinderen. Maar ook van het team en van u wordt weer veel gevraagd. We zijn dan ook enorm dankbaar 

voor uw medewerking hierbij!  

 

Met vriendelijke groeten 

mede namens Petra Koudstaal van Jabadabadoe, 

 

Philippe de Kort 

Interim directeur bestuurder 

  



 
 

Pagina 2 van 4 

 

 

 

Sluiten van de school en de BSO 

De Hoeve zal vanaf maandag 20 december gesloten zijn. Er zullen ook geen online-lessen plaatsvinden. 

Dit betekent dus dat aanstaande vrijdag de laatste lesdag zal zijn (voor de onderbouw is dat zelfs 

aanstaande donderdag). Ook de BSO zal vanaf maandag gesloten zijn.  

 

De sluiting geldt niet voor de Hamsters (peutergroep). Peuteropvang valt immers onder het 

kinderdagverblijf en deze blijft geopend.  

 

Noodopvang 

Alleen voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft de school en de BSO wel 

open tijdens de normale schooltijden. Een lijst met cruciale beroepen vindt u onderaan deze brief. In lijn 

met de oproep van het Kabinet vragen we deze ouders alleen gebruik te maken van de noodopvang als 

het echt niet anders kan.  

 

Tijdens de noodopvang zal eveneens geen structureel onderwijs gegeven worden. Bovendien is het zeer 

goed mogelijk dat bij de noodopvang groepen zullen worden samengevoegd, daar we niet weten hoeveel 

kinderen zullen worden aangemeld. Het gaat dus echt om opvang. 

 

Op vrijdag 24 december is er geen noodopvang voor kinderen van de onderbouw. De noodopvang stopt 

op 24 december om 12.00 uur ook voor midden- en bovenbouw. 

 

Tijdens de noodopvang houden we de nu geldende regels aan. Kinderen uit de bovenbouw die naar de 

noodopvang komen, wordt gevraagd om thuis 2x per week een zelftest uit te voeren en op de gangen een 

mondkapje te dragen. Kinderen met klachten die passen bij COVID-19 blijven thuis en laten zich testen. Bij 

milde verkoudheidsklachten volstaat hiervoor een zelftest. De kinderen komen binnen via de gebruikelijke 

ingang.  

 

Op maandag, dinsdag en donderdag zal er ook tussenschoolse opvang mogelijk zijn voor de kinderen van 

de noodopvang.  

 

De noodopvang voor BSO-kinderen is alleen mogelijk op de dagen dat de ouders een 

contract hebben afgesloten met de BSO. 
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Aanmelden voor de noodopvang 

U kunt uw kind tot uiterlijk vrijdag om 12.00 uur aanmelden voor de noodopvang door een korte mail te 

sturen aan: info@dehoeveschool.nl.  

 

In de mail schrijft u: 

• de naam van uw kind 

• de stamgroep waarin uw kind zit 

• welk cruciaal beroep u heeft  

• op welke dagen uw kind op school zal zijn 

• op welke dagen uw kind gebruik zal maken van de TSO (alleen maandag, dinsdag en donderdag)   

• en of uw kind na schooltijd naar de BSO zal gaan (indien u daar al een contract heeft). 

  

We benadrukken nogmaals dat noodopvang alleen bedoeld is voor kinderen van ouders met een cruciaal 

beroep en vragen deze ouders met klem uw kind alleen aan te melden als dat echt niet anders kan.  

 

Bij verlenging van de schoolsluiting na de Kerstvakantie 

We hopen en verwachten dat we na de Kerstvakantie weer gewoon open zullen gaan. Dat is tot nu toe 

ook de intentie van het Kabinet. Maar we zullen komende week gebruiken om een eventuele verlenging 

van de schoolsluiting toch al voor te bereiden. In dat geval zal er vanaf maandag 10 januari online les 

gegeven worden, waarover we u dan apart zullen informeren. Om dit tegen die tijd mogelijk te maken, zal 

uw kind nu al spullen mee naar huis krijgen. Uw kind neemt die spullen weer gewoon mee naar school als 

we (zoals we hopen) gewoon open gaan op 10 januari. 

 

  

mailto:info@dehoeveschool.nl
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Lijst van cruciale beroepen 

U vindt de lijst ook hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-

beroepen. 

 

• Personeel werkzaam in vitale processen 

• Post en pakketbezorging.  

• Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie 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 communicatie ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving. 

• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000.  

• Inzet politie.  

• 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 democratisch proces en het betalen van uitkeringen en toeslagen, 

uitgifte van vergunningen, reclassering, gerechtsdeurwaarders, burgerzaken, consulaten en 

ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken. 

• Beroepen t.b.v. het verkrijgen van officiële documenten, zoals fotografen en fotostudio’s.  

• Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies, zoals schoonmaak,  

beveiliging, toezicht en ICT voor bovenstaande cruciale beroepsgroepen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen

