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Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)  

 

Krommenie 30 november 2021 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals we afgelopen zondag hebben gecommuniceerd, zijn er op 28 november 2021 door de 
overheid nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Hierin staat onder andere het 
dringende advies om leerling tijdens de pauzes meer te spreiden om besmettingen zoveel 
mogelijk te beperken. Een voorstel hiervoor is uitgewerkt en met instemming van onze 
medezeggenschapsraad informeren we jullie hierbij over de aangepaste lestijden voor de 
komende 3 weken (tot en met 17 december). 
 
Vanaf morgen, woensdag 1 december 2021, gelden onderstaande lestijden.  
Leerjaar 1, 4 en 6 volgen rooster A (het huidige rooster) en leerjaar 2, 3 en 5 volgen 
rooster B. Dit wordt vanavond in de roosters aangepast. 
 

Rooster A (huidig) Rooster B 

1 08:15 – 09:15 uur 1 08:15 – 09:15 uur 

2 09:15 – 10:15 uur 2 09:15 – 10:15 uur 

Pauze 1 10:15 – 10:45 uur 3 10:15 – 11:15 uur 

3 10:45 – 11:45 uur Pauze 1 11:15 – 11:45 uur 

4 11:45 – 12:45 uur 4 11:45 – 12:45 uur 

Pauze 2 12:45 – 13:15 uur 5 12:45 – 13:45 uur 

5 13:15 – 14:15 uur Pauze 2 13:45 – 14:15 uur 

6 14:15 – 15:15 uur 6 14:15 – 15:15 uur 

Pauze 3 15:15 – 15:20 uur Pauze 3 15:15 – 15:20 uur 

7 15:20 – 16:20 uur 7 15:20 – 16:20 uur 

 

We vragen iedereen om tijdens de leswisselingen na het 3de, 4de en 5de rustiger te zijn op de 

gangen. Zodat de lessen die dan plaatsvinden weinig tot geen hinder hebben van de 

leswisselingen. Dit mede omdat deuren en ramen van de lokalen ook meer openstaan 

vanwege het ventileren. 

De bel gaat op alle tijdstippen dat er een wisseling plaatsvindt. Het is dus even goed 

opletten. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding 
Sandra Campos  
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