Aan: ouders/verzorgers

Datum: 17 november 2021
Ons Kenmerk: ML/145730/41373
Onderwerp: ontwikkelingen coronabesmettingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit najaar brengt helaas weer meer corona besmettingen met zich mee dan we gehoopt
hadden. Op steeds meer plekken horen we berichten dat mensen in quarantaine of
isolatie moeten. Zo ook op onze scholen, bij leerkrachten en leerlingen zien we een
toename van het aantal positieve tests. Hoewel wij er alles aan doen om de scholen
gewoon open te houden, willen we u toch laten weten dat helaas steeds vaker klassen
naar huis zullen moeten. Wij rekenen op uw begrip.
Goed onderwijs
Wij ‘zijn van het onderwijs’ en dat doen we graag goed. Het liefst op school maar als het
moet kan dat ook weer op afstand, online. Er vallen in deze periode steeds vaker
leerkrachten uit. Daarnaast zijn er, door de krapte op de arbeidsmarkt, minder vervangers
te vinden. Ook zien we dat meer klassen helemaal in quarantaine moeten. We zijn
daarom voorbereid op het vaker geven van afstandsonderwijs. Zodat we ook in deze
periode het onderwijs aan uw kind(eren) kunnen blijven geven.
Extra aandacht voor (basis)maatregelen
In onze scholen zullen we nog beter op de basismaatregelen letten:
•
•
•
•

Houd zoveel als mogelijk afstand.
Zoek de drukte niet op. Kom alleen in kleine groepen bij elkaar als het echt niet
anders kan.
Wees terughoudend met ouders en andere bezoekers in de scholen.
Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
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Wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar
Weer zijn het onzekere en lastige tijden die veel van onze leerlingen, onze medewerkers
en ook van u vragen. Blijf goed op elkaar letten en trek aan de bel als het niet goed gaat
met uw kind. Vraag juist in deze tijd weer wat vaker hoe het met iemand gaat en heb
begrip voor elkaars situatie. Er is geen sprake van wij of zij: samen lukt het ook om deze
periode weer te overbruggen en er het beste van te maken.
Tot slot willen wij u bedanken voor uw begrip, medewerking en flexibiliteit. We hopen dat
we allemaal, op school en thuis, in goede gezondheid de laatste weken van 2021 kunnen
volmaken.

Met vriendelijke groet,

Joan van Zomeren en Jean-Pierre Giesen
College van Bestuur
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