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Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Wij wensen jou en je familie een mooi en gezond 2022. 
  
Zoals afgelopen maandag 3 januari duidelijk geworden is, mogen de scholen voor Voortgezet 
Onderwijs weer open per maandag 10 januari. We zijn heel blij je weer te mogen ontvangen op school 
en zien uit naar je komst. Voor jullie zal het normale lesrooster zoals in Magister weergegeven is, van 
kracht zijn. 
Wel vragen wij van iedere leerling om de richtlijnen volledig en precies op te volgen. Vanwege de 
veiligheid voor leerlingen en personeel, zal vanaf maandag 10 januari strikt gehandhaafd worden op de 
naleving van de regels. Werk a.u.b. mee! 
  
Regels om het op school voor iedereen veilig te houden : 
o Wanneer je klachten hebt, verkouden bent of je hebt koorts, dan blijf je thuis en laat je jezelf testen 

bij de GGD.  
o Wanneer een gezinslid klachten heeft, dan blijf je thuis en laat je jezelf testen bij de GGD. 
o Wanneer je in aanraking geweest bent met iemand die positief getest is, blijf je thuis in quarantaine 

en laat je jezelf de 5e dag testen door de GGD. 
o Op school houd je altijd 1,5 meter afstand tot het personeel van de school. 
o Je neemt je eigen mondkapjes mee naar school. Wanneer er tijdens de lesdag een kapje stuk gaat, 

kan je bij de conciërge een nieuwe vragen. 
o Je draagt het mondkapje altijd wanneer je loopt in de school. Als je in het klaslokaal zit mag het 

mondkapje af. Wanneer je zit of stilstaat in de kantine, mag het mondkapje af. 
o Je draag het mondkapje over je mond en je neus. Wanneer je dit niet doet krijg je een 

waarschuwing, je kan het een keer vergeten. Bij de derde waarschuwing moet je om 
veiligheidsredenen naar huis. 

o Bij binnenkomst reinig je je handen met de reinigingsgel bij de deur. Overdag was je regelmatig je 
handen. 

  
Wij vragen je met zeer veel nadruk om je op zondag 9 januari thuis te testen met een zelftest die je op 
dinsdag 21 december op school gekregen hebt. Wanneer deze test een positieve uitslag geeft, laat je je 
testen bij de GGD en kom je op maandag 10 januari niet naar school.  
  
Als wij ons allemaal aan bovenstaande maatregelen houden, kan de school open blijven.  
Werk alsjeblieft mee! 
  
 
Met vriendelijke groet mede namens de schoolleiding, 
 
 
R. Smink - directeur 

Aan alle ouder(s) / verzorger(s) en   

leerlingen  
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