
Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Middels deze brief willen we u en jou informeren over onze maatregelen die we genomen hebben 
om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk een halt toe te roepen. Afgelopen week 
heeft u onze nieuwsbrief ontvangen, waar we ons besluit met betrekking tot het dragen van 
mondkapjes hebben toegelicht en we hebben u en jou de aanvullende schoolafspraken in de bijlage 
van de nieuwsbrief meegezonden. De afspraken zijn ook te vinden op onze website.  
 
Iedereen begrijpt dat het afstand houden in de lessituatie niet altijd gemakkelijk is, toch laten jullie 
zien dat jullie begrijpen dat het belangrijk is om samen alert te blijven. Het is goed om te zien dat er 
massaal gehoor wordt gegeven aan onze oproep, de meesten van jullie hebben een eigen mondkapje 
meegenomen en dragen deze consequent waar dat gevraagd wordt, een mondkapje draag je immers 
voornamelijk voor de ander. We letten op deze manier op elkaar en zorgen samen voor een zo veilig 
mogelijke leersituatie op school. Complimenten daarvoor! 
 
Het zeer dringende advies van de Rijksoverheid om een mondkapje te dragen op school hebben wij 
overgenomen. We hebben als afspraak/regel dat mondkapjes gedragen worden tijdens 
verplaatsingen in de school en op verzoek van de docent. Wanneer je zit hoef je je mondkapje dus 
niet op, tenzij de docent anders beslist. 
 
Afgelopen week hebben we mondkapjes gegeven aan leerlingen die hun mondkapje vergeten waren. 
Dit doen we omdat we begrijpen dat jullie aan de nieuwe situatie moeten wennen en dat het 
vergeten van een mondkapje dus kan gebeuren. Je zult begrijpen dat een ‘wenperiode’ een einde 
kent. Daarom is het vanaf maandag 12 oktober de bedoeling dat je je eigen mondkapje meeneemt. 
 
Het ontmoeten van schoolgenoten op school is fijn. We zien dat jullie elkaar soms omhelzen en 
knuffelen. Dat is fijn om te doen, maar toch doen we de oproep aan jullie om dit zoveel mogelijk te 
beperken. De 1.5 meter maatregel geldt voor jullie niet, maar afstand houden draagt bij aan het 
voorkomen van een besmetting met het Coronavirus. Als je klachten hebt die te maken kunnen 
hebben met een coronabesmetting dan blijf je thuis en laat je je testen. Als je dan weer 24 uur 
klachtenvrij bent, of een negatieve coronatest hebt, mag je weer naar school.  
 
Zorg ervoor dat je dus vanaf maandag je eigen mondkapje bij je hebt en kom alleen naar school als je 
geen corona-gerelateerde klachten hebt.  
 
Met een hartelijke groet, 
De schoolleiding 
 
 


