
 

 

Groesbeek, 15-12-2020. 
 
 
 
Betreft:  de scholen gaan dicht! 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, “Nederland gaat op slot”. Ook de 
scholen (en de kinderopvang)  gaan dicht met ingang van morgen, 
woensdag 16 december 2020.  We blijven zeker gesloten tot maandag 18 
januari 2021.  
 
Het besluit dat is genomen en het tijdstip waarop de scholen haar deuren 
moet sluiten zal u enigszins verrassen. Ons heeft het in ieder geval verrast.  
 
Wat betekent deze sluiting? 
In eerste instantie betekent dit dat het programma van de komende dagen, 
dat vooral in het teken van Kerst staat, geen of in aangepaste vorm doorgang 
vindt. Wij betreuren dit ten zeerste! 
 
De opdracht die er voor ons allen ligt is het gaan verzorgen van onderwijs op 
afstand. De komende drie dagen gaan alle schoolteams voorbereidingen 
treffen om dit onderwijs vanaf 4 januari goed te verzorgen. U wordt daarover 
tijdig door school geïnformeerd. De komende drie dagen zal er derhalve 
minder aandacht zijn voor thuisonderwijs of onderwijs op afstand.  
 
Het betekent ook dat we ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen 

ondersteunen in het opvangen van de kinderen, de noodopvang. De komende drie 

dagen worden kinderen die in aanmerking komen voor noodopvang, op de 
regulier schooltijden, gewoon op school opgevangen. U kunt daarvoor contact 
opnemen met de directeur van de school.  
Als u een contract heeft voor BSO na schooltijd, dan kunt u bij uw 
kinderopvangorganisatie terecht voor noodopvang na schooltijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Na de Kerstvakantie wordt noodopvang mede georganiseerd door 
Kindercentrum Domino. Dat betekent dat kinderen op 3 locaties in Groesbeek 
en Berg en Dal worden opgevangen door medewerkers van Kindercentrum 
Domino en SPOG.  Het betreft de volgende locaties:  

Bs. Titus Brandsma,  
Kindcentrum Op de Horst, 
Kinderopvang Breedeweg. 

 
Wilt u, na de Kerstvakantie,  gebruik maken van noodvang dan kunt u contact 
opnemen met Kindercentrum Domino: info@kindercentrum-domino.nl   Zij 
kunnen u precies vertellen wanneer u in aanmerking kunt komen voor 
noodopvang. 
 
Tot slot. 
We zijn ons er van bewust dat deze bijzondere maatregelen veel van u en ons 
vraagt. Wij zijn van mening dat we door een goede samenwerking ook deze 
uitdaging tot een goed einde kunnen brengen. Hopelijk kunnen wij de 
kinderen op 18 januari weer ‘gewoon’ op school ontvangen.  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne Kerst toe, en vooral een gezond en 
gelukkig 2021. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Het SPOG bestuur. 
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