
Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, 

Als school willen we er alles aan doen om ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van het 

virus in de hoop dat we de school open kunnen houden om het onderwijs te realiseren.  

Beperkingen gebruik van aula in B en kantine in E 

Door de weersomstandigheden is het pauzeren buiten minder aantrekkelijk, waardoor de druk op de 

aula in B en kantine in E is toegenomen. Leerlingen mogen al geruime tijd in lokalen pauzeren, maar 

hier wordt mondjesmaat gebruik van gemaakt. 

Om een einde te maken aan deze drukte geldt met ingang van maandag het volgende: in de aula in B 

wordt alleen nog gebruik gemaakt van de zitplaatsen in de betekenis van stoelen. De mogelijkheid 

om op de trap plaats te nemen vervalt. Ook is het niet meer mogelijk om te pauzeren in de ruimte bij 

het uitgiftebuffet. Na het afrekenen van een aankoop, blijven leerlingen niet staan, maar zoeken in 

het gebouw een plekje in de toegestane ruimtes of gaan naar buiten. 

Leerlingen zijn welkom in de theorielokalen van de gebouwen A, B en C. Deuren blijven open en 

indien de weersomstandigheden het toelaten ook de ramen. Het handigst is dat leerlingen pauzeren 

in het lokaal waarin ze les hadden als ze niet naar buiten gaan. 

Voor de leerlingen in gebouw E geldt dat ook de lokalen bij de kantine benut kunnen worden om te 

pauzeren als de druk op de kantine te groot wordt. 

Mondkapjes, looproutes en hygiëne maatregelen 

Het belang van het volgen van fysiek onderwijs is belangrijk, dat hebben we voor de zomer allemaal 

ervaren. Docenten spannen zich in om de opgelopen achterstanden samen met de leerlingen weg te 

werken, niemand verlangt ernaar dat de scholen weer moeten sluiten. Om dit tegen te gaan vragen 

we een aantal eenvoudige zaken: het dragen van een mondkapje, het volgen van de looproutes, af 

standhouden van volwassenen en het opvolgen van hygiënemaatregelen. 

Niemand draagt een mondkapje voor zijn plezier. Meer dan de helft van de leerlingen draagt er een 

uit zichzelf, anderen moeten er keer op keer op worden aangesproken. Dat is niet de samenhorigheid 

die je verwacht in een crisissituatie.  We hebben met elkaar hetzelfde belang: naar school kunnen op 

een manier waarbij iedereen zich veilig voelt.  

Aan degenen die het dragen van een masker niet echt zinvol vinden, geef ik het volgende mee: doe 

het uit respect voor diegenen die zich onveilig voelen.  Datzelfde geldt voor het opvolgen van de 

hygiëne maatregelen en het houden van afstand tot het personeel. Hierbij helpt het je te houden aan 

de looprichting.  

Dus: draag een masker, was je handen en houd je aan de looproutes. Blijf ook niet langer dan 

noodzakelijk op school rondhangen, maar ga naar huis.  Doe het voor jezelf en voor anderen. 

We moeten samen een stap terug in onze vrijheid, zodat we zo snel mogelijk weer stappen 

voorwaarts kunnen zetten! 

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider van uw kind. 

Met vriendelijke groet, 

Sonja van der Wijk 

Directeur-bestuurder 

 


