Aan: ouders/verzorgers

Datum: 20 juli 2021
Ons Kenmerk: ML/101541/41373
Onderwerp: update coronamaatregelen start schooljaar
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste week van het schooljaar is aangebroken en dan begint voor onze leerlingen de
welverdiende zomervakantie. Na een hectisch jaar hopen we dat iedereen even kan
uitrusten en genieten van leuke dingen. Zoals beloofd, informeren we u deze week over
hoe we na de zomervakantie weer gaan starten.
Huidige maatregelen
De maatregelen en adviezen zoals we die hebben afgesproken blijven zoals ze zijn. We
verwachten in elk geval de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Als
geheugensteuntje zetten we de belangrijkste zaken nog een keer op een rij:
•

Bezoekers in de scholen
We blijven voorzichtig in het toelaten van ouders en andere bezoekers in de
scholen. U bent als ouders bij halen en brengen welkom maar nog niet in de
school.
Voor andere afspraken met ouders en bezoekers bekijkt de school per keer of het
bezoek in school nuttig en nodig is voor het onderwijs. Is het niet echt nodig om
in school af te spreken dan wordt de afspraak telefonisch of online gemaakt.

•

Activiteiten
Bij het organiseren van activiteiten houden we ons aan de adviezen die we voor
de vakantie hebben gegeven:
o Zoek de drukte niet op.
o Beperk je verplaatsingen, hou het dichtbij huis.
o Als je iets organiseert of onderneemt, doe dit dan in kleinere groepen en
ga niet mengen met groepen van andere scholen.
o Betrek zo min mogelijk (hulp)ouders of andere externen.
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Houd je aan de richtlijnen van het RIVM en de protocollen die er zijn voor
het onderwijs.

Snottenbellenbeleid
Het ‘snottebellenbeleid’ voor leerlingen in het basisonderwijs en kinderopvang is
onlangs versoepeld. Bij milde klachten zoals keelpijn of niezen mogen kinderen
tot en met 12 jaar naar school en kinderopvang en krijgen ze geen testadvies
meer. Is uw kind ziek en/of heeft het koorts dan blijft het wel thuis.

Half augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer. De
verwachting is dat de huidige maatregelen voor het onderwijs blijven zoals ze zijn. Mocht
er toch iets veranderen, dan laten we u dit in de laatste week van de zomervakantie (30
augustus – 5 september) weten.
Tot slot wensen we iedereen plezierige laatste schooldagen en alvast een fijne vakantie.
Geniet van de zomer en tot in het nieuwe schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Joan van Zomeren en Jean-Pierre Giesen
College van Bestuur
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