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Beste ouders, 

 

Ik hoop dat het met u en uw kind(eren) goed gaat in deze laatste, bijzondere ‘school’week van 

2021, we hopen met elkaar dat we op 10 januari weer open kunnen.  

Op 3 januari wordt dit landelijk bekend gemaakt. 

  

De afgelopen 7 weken heeft een aantal groepen een 4 daagse schoolweek met een thuiswerkdag 

gekend: Dat waren de groepen 3-6-6 (en -heel kort- gold het voor beide groepen 8). 

  

We zijn als school van mening dat we het leed (geen leerkrachten, of althans niet voldoende) een 

beetje met elkaar moeten delen. 

Voor de Kerst waren het dus de groepen 3-6-6, na de Kerst moeten we thuiswerkdagen gaan 

inplannen voor andere groepen. Daar zijn zojuist ook brieven voor de deur uit gegaan ter informatie 

aan de betreffende ouders. 

Het betreft tót de voorjaarsvakantie (=eind februari) de groepen ½ - ½ - 5 – 5 – 8 - 8 

Hoe ziet dit er uit?  

 Groep ½ Vlinders: om de week op woensdag thuis (zie rooster in de brief voor de kl.groep) 

 Groep ½ Dolfijnen: om de andere week op woensdag thuis (zie rooster in brief kl.groep) 

 Groepen 5 Zebra’s & Leeuwen thuis met werk op donderdagen 

 Groepen 8 Orka’s & Kangoeroes ook thuis met werk op vrijdagen 

 
Mocht u een kind/kinderen hebben in deze groep en uw kind kan onverhoopt niet thuis (of bij familie/buren/etc) blijven 

dan kan uw kind (mét het meegegeven thuiswerk voor zover van toepassing) naar school komen en wordt het opgevangen 

elders binnen school. U kunt dit dan doorgeven aan school via de mail aan directie@obsdearcade.nl.  

Dit geldt tot de voorjaarsvakantie. Dat zijn 7 weken. Daarna hopen we dat we geen 4-daagse weken 

meer hoeven te plannen maar dat we volledig naar school kunnen.  

Eerst maar eens afwachten, of we op 10 januari wel écht weer naar school kunnen (mocht dat 

onverhoopt niet het geval zijn dan krijgt u van ons uiterlijk in het weekend van de laatste vakantieweek bericht over wat de plannen 

zijn betreffende het onderwijs en de noodopvang voor die eerste schoolweek van 2022). 

 

Namens alle juffen en meesters van OBS DE Arcade wens ik u samen met uw kind(eren) een heel 

fijn kerstfeest, hoe klein het dan misschien ook gevierd mag worden, met een prachtig mooi 

uiteinde en een nóg mooier begin van 2022! 

Graag tot 10 januari (of zo snel mogelijk daarna!).  

 

Hartelijke groet, 

Geert-Jan Wijgergangs  

Directeur OBS De Arcade 

http://www.obsdearcade.nl/

