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Krommenie, 6 januari 2022

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

We hopen dat jullie fijne feestdagen hebben gehad en voor 2022 wensen we jullie een mooi en
gezond jaar toe.
De scholen voor primair en voortgezet onderwijs gaan vanaf 10 januari 2022 open voor alle leerlingen.
Dat is goed nieuws. Alle leerlingen kunnen weer op school onderwijs volgen en elkaar ontmoeten. Om
dit mogelijk te maken is het belangrijk dat ons onderwijs in een zo veilig mogelijke leer- en
werkomgeving plaatsvindt.
De voorwaarden die gelden voor het onderwijs zijn nog dezelfde zoals op 26 november 2021 door het
kabinet bekendgemaakt. Wat betekent dit vanaf maandag 10 januari? Alle lessen (inclusief FLEX)
worden gegeven zoals we dit in de periode van 1 december tot en met 17 december 2021 gedaan
hebben. Dit betekent onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het rooster met de gespreide pauzes
De mondkapjesplicht bij verplaatsingen in onze gebouwen
De basis hygiënevoorschriften (vaker handen wassen, geen handen schudden en hoesten en
niezen in elleboog)
1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers
Het advies om twee keer per week een zelftest te doen
De richtlijnen opvolgen bij milde klachten, besmettingen en quarantaine
De looproutes zo goed mogelijk aanhouden. De pijlen voor de looproutes zijn op school
opnieuw op de vloer geplakt
We blijven lokalen ventileren tussen de lessen en tijdens de pauzes door ramen en deuren te
openen en wanneer het nodig is ook tijdens de les
Ouders en verzorgers komen niet naar school, gesprekken zijn online
Vergaderingen vinden online plaats
De toetsdagen en de SE-dagen vinden van maandag 17 januari tot en met maandag
24 januari plaats

We willen hopen dat alle leerlingen tijdens de vakantie uitgerust zijn en weer met energie en
gemotiveerd naar school komen. We weten dat dit helaas in de huidige situatie niet voor elke leerling
even goed lukt. Als er behoefte is om hierover in gesprek te gaan, laat het dan weten aan de mentor.
We kijken dan graag samen hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.
Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen en komen er mogelijk na 14 januari weer aanvullende of
andere richtlijnen, beperkingen of versoepelingen vanuit het kabinet. Voor nu nog even genieten van
de vakantie. We zien alle leerlingen graag weer vanaf 10 januari op school.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding
Sandra Campos
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