
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 

 

Vorige week hebben we u bericht gestuurd dat maandag 7 juni onze school weer helemaal open gaat voor alle 

leerlingen. Iedereen is dan weer elke dag welkom volgens het normale rooster, maar wel weer met de variabele 

pauze zoals we die aan het begin van het schooljaar hadden. In de mail van vorige week staan de lestijden.  

In deze korte mail willen we graag nog een paar punten extra onder uw en jullie aandacht brengen zodat alles zo 

veilig mogelijk kan verlopen.  

 

1.  De volgende basisregels blijven van kracht:  

− was zo vaak mogelijk de handen; 

− gebruik de desinfectiemiddelen die bij de ingang van de school en de ingang van de lokalen staan; 

− houd zoveel en zo goed mogelijk afstand van elkaar, in ieder geval 1,5 meter tot personeelsleden; 

− draag een mondkapje als je loopt door het gebouw (als je in de les of tijdens de pauze zit, mag het 

mondkapje af) 

− ventileren van de lokalen. 

 We  benadrukken nogmaals dat het belangrijk is dat iedereen deze regels naleeft. Dat geldt helemaal als we 

 weer met alle leerlingen tegelijk in het gebouw zijn en er geen 1,5 meter afstand meer hoeft te zijn tussen 

 leerlingen onderling. We merken in de praktijk dat we leerlingen vaker dan voorheen moeten herinneren 

 aan het dragen van een mondkapje als  men door de gangen loopt.  

 Daarom de vraag aan de leerlingen: doe dat gewoon standaard, ter bescherming van jezelf en de anderen. 

 Daarom de vraag aan de ouders: wilt u dit nog een keer onder de aandacht van uw kind(eren) brengen? 

 

2. Omdat we vanaf komende week weer met veel mensen tegelijk in school zijn is het belangrijk dat eventuele 

 besmettingen heel snel gesignaleerd worden zodat verdere verspreiding wordt voorkomen. Daarom is het 

 belangrijk om tweemaal per week de zelftest thuis te doen. Uiteraard willen en kunnen we niemand 

 dwingen, maar we adviseren het u wel dringend. Het is de eerste keer misschien even wat lastig, maar de 

 ervaring leert dat het de volgende keren snel en soepel gaat. Het beste is een vaste routine van tweemaal 

 per week op een vaste dag ’s morgens bij het ontbijt even doen.  

 Het onderstaande filmpje geeft een goede uitleg hoe een zelftest werkt. Ook op de doosjes staat een uitleg. 

https://youtu.be/qUtxex0xLDg 

 Als de zelftest positief is, moet de leerling uiteraard thuis blijven en moet een afspraak met de GGD gemaakt 

 worden voor een PCR-test via de GGD. Als die ook positief is, wordt u door de GGD gebeld en wordt overlegd 

 of en zo ja welke anderen gewaarschuwd moeten worden.  

 Hoe eerder een mogelijke besmetting wordt ontdekt hoe kleiner de kans op verspreiding.  

  

 Wat blijft is: als je klachten hebt die op corona kunnen wijzen, blijf dan sowieso thuis en laat je testen door 

 de GGD. 

 

We willen met deze mail zeker geen sfeer van angst veroorzaken. Daar is met de dalende landelijke 

besmettingscijfers ook helemaal geen reden toe. Maar het is wel zaak geconcentreerd en gedisciplineerd te blijven 

zodat ook onze school echt open kan blijven.   

Als u vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande dan kunt u ons uiteraard benaderen. 

 

Namens de schoolleiding en het team, 4 juni 2021 

Gijsbert van der Beek, rector  

https://youtu.be/qUtxex0xLDg

