Aan de ouders/verzorgers van leerlingen op scholen van SKOWF
Wognum, 15 december 2021

Betreft: scholen dicht van 20 t/m 24 december
Geachte ouders/verzorgers,
Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten
in het ziekenhuis. De omikronvariant van het corona-virus is in omringende landen oorzaak van een
toename van het aantal besmettingen. Vanwege grote zorgen over deze variant heeft het kabinet
besloten dat basisscholen de week voor de kerstvakantie dicht zijn. Ook de BSO is deze week
gesloten. Voor u en ons weer een lastige situatie waar er wederom een beroep op u en ons gedaan
wordt er samen uit te komen.
Het besluit van het kabinet betekent dat de scholen van SKOWF vanaf maandag 20 december t/m
vrijdag 24 december dicht zijn. Voor noodopvang tijdens schooltijd van kwetsbare kinderen (kinderen
met een bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie) en kinderen van ouders met een cruciaal
beroep blijven de scholen open.
Voor de cruciale beroepen hanteren wij de lijst van cruciale beroepen die de overheid heeft opgesteld
(zie bijlage). Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel
mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt uw kinderen zelf op te vangen, kunnen
de kinderen gebruik maken van de noodopvang. Wanneer u gebruik wilt maken van de noodopvang
neemt u contact op met de directie van de school. U krijgt informatie van de school op welke wijze de
noodopvang wordt georganiseerd.
Scholen van SKOWF geven deze week geen onderwijs op afstand; ook wordt er geen verplicht werk
mee naar huis gegeven.
Vooralsnog zijn de scholen vanaf maandag 10 januari weer open voor alle kinderen. Mocht hier in de
loop van de komende weken een ander besluit over worden gemaakt, ontvangt u vanuit SKOWF
nadere informatie.
Wij hopen dat u met uw gezin fijne, gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling hebt en wensen
u vooral een goede gezondheid in 2022.

Met vriendelijke groet,
Leo Wijker
College van Bestuur SKO West-Friesland
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Bijlage: Noodopvang en lijst met cruciale beroepen
(Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-b
eroepen)

Doelgroep noodopvang
●

●

●

Noodopvang is beschikbaar voor:
○ kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
○ kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie
maatwerk nodig is.
Aanbieders noodopvang
○ Noodopvang wordt altijd geboden door scholen en BSO-locaties wanneer er kinderen
zijn die hier recht op hebben.
○ Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de BSO gedurende de
reguliere openingstijden van de BSO.
○ Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang
in avond, nacht en weekend terecht bij hun eigen gastouder.
Randvoorwaarden noodopvang BSO
○ Noodopvang die door een BSO-locatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor
kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.
○ Deze noodopvang geldt enkel voor het aantal uren en dagen dat in het contract is
afgesproken.
○ De noodopvang is niet gratis.
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De cruciale beroepen
Speciaal voor deze coronacrisis heeft de overheid een lijst samengesteld van de cruciale
beroepsgroepen. Wie werkt in deze groepen, zorgt ervoor dat onze samenleving blijft draaien tijdens
de crisis. Dit zijn de cruciale beroepsgroepen volgens de Rijksoverheid:

●
●
●

Personeel werkzaam in vitale processen.

●

Leraren en personeel benodigd voor onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en
examens.

●
●
●

Kinderopvang.

●
●
●
●
●
●

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.

Post- en pakketbezorging.
Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van
medicijnen en medische hulpmiddelen.

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.
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.
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