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Onderwerp: Onderwijs vanaf 10 januari 2022

Beste leerling, beste ouders/verzorgers,
Start van het nieuwe jaar
Allereerst nog de beste wensen voor 2022. Hopelijk wordt het een jaar met veel geluk, goede gezondheid en een jaar
waarin Corona minder invloed heeft op ons allemaal. Voor de kerstvakantie hebben we je geïnformeerd dat we
zouden laten weten hoe we dit jaar van start zullen gaan.
Alle leerlingen naar school
De minister van onderwijs heeft op 3 januari aangegeven dat de scholen voor het voortgezet onderwijs volledig
opengaan. Dat betekent dat iedereen op 10 januari weer naar school kan volgens een normaal rooster. Echter nog
wel met de bekende beperkende maatregelen. We zetten ze hier nog even op een rijtje:
•

•
•

•

•
•
•

Er is een verplichting voor iedereen een mondkapje te dragen als je je door de school beweegt. In de klas
mag het mondkapje af. Geen mondkapje mee? De receptie heeft ze beschikbaar voor €0.50 p/s. Geen geld
mee? Dan haalt de leerling thuis een mondkapje en komt daarna terug naar school.
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
Leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. We willen u vragen aan ons door te
geven wanneer uw kind positief getest is. Zo kunnen wij in de gaten houden of er in één bepaalde groep of
klas meer besmettingen voorkomen.
Alle leerlingen krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Zelftesten worden
eens per week door de mentor uitgereikt. Dit advies gaat gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerde
leerlingen.
Leerlingen die klaar zijn met hun lessen gaan direct naar huis.
Ouders of verzorgers komen niet in de school. In specifieke situaties kan dit nodig zijn, maar dat is alleen
toegestaan op uitnodiging van de school.
Denk aan de basisregels: handen wassen, desinfecteren en geen handen schudden. Ventileren blijft
belangrijk en dat betekent dat het in lokalen soms fris kan zijn. Kleed je daarom lekker warm aan.

Tot slot
Tijdens de vakantie heeft de sporthal waterschade opgelopen naar aanleiding van een brand op het dak. De
schoonmaakwerkzaamheden zullen enkele weken duren. De gemeente kan niet precies aangeven wanneer er weer
gebruik gemaakt kan worden van de sporthal. Dat betekent dat we alleen gebruik kunnen maken van de sporthal in
onze school zelf. We houden jullie op de hoogte.
We verheugen ons erop je weer te zien 10 januari! We hebben er zin in om weer lekker op school met elkaar aan de
slag te gaan.
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Laten we er samen een succes van maken, door het goed te hebben met elkaar én door ons aan de afspraken en
veiligheidsmaatregelen te houden. Dankjewel!
Hartelijke groet, namens het team,
Marieke Peppelman
Directeur
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