Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Gisteren is door de overheid besloten dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan. Dit
betekent dat alle leerlingen vanaf maandag 10 januari weer gewoon naar school mogen komen. Het
ministerie van OC&W heeft aangegeven dat voor de scholen de volgende afspraken blijven gelden:
•

Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.

•

Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen
verschillende schoolklassen te vermijden.

•

Leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes tijdens het lopen door de school.

•

Voor alle leerlingen en alle medewerkers in de scholen geldt het dringende advies: twee keer
per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat deze persoon en de
rest van het gezin in quarantaine en laten zij zich testen in de GGD-teststraat. Als de test
negatief is, kan de leerling of medewerker naar school. Dit dringende testadvies geldt voor
iedereen, dus ook voor gevaccineerden. (De zelftests zijn verkrijgbaar bij de receptie van de

•

school)
Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen
houden onderling 1,5 meter afstand, ouders komen niet in het schoolgebouw, er wordt goed
geventileerd en vergaderingen zijn online.

Tijdens de weken vóór de vakantie bleek dat veel leerlingen het moeilijk vinden om zich te houden
aan de mondkapjesplicht. Hierbij benadruk ik dat álle leerlingen zich aan de mondkapjesplicht
moeten houden. Naast het feit dat het verplicht is om een mondkapje te dragen, hebben we op
school te maken met enkele kwetsbare leerlingen en medewerkers. Zij voelen zich veel veiliger als de
mondkapjes gedragen worden. Mocht je de noodzaak van het dragen van een mondkapje niet inzien,
draag het dan uit respect voor de medewerkers en uit respect voor elkaar. Het helpt ook om te
voorkomen dat onze medewerkers elke keer het gesprek aan moeten gaan met leerlingen die het
mondkapje niet dragen, dit komt de sfeer niet ten goede. Ik verzoek de ouders /verzorgers om dit
thuis ook met hun kind te bespreken.
Wij vinden het heel fijn dat we de leerlingen na de kerstvakantie weer op school kunnen ontvangen
en hopen iedereen na de vakantie weer in goede gezondheid te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Marga Nievelstein
rector

