5 januari 2022

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

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Daarnaast hoop ik dat je een fijne vakantie hebt
gehad.
We gaan weer samen naar school! We kijken er naar uit om iedereen weer te zien en er samen een
mooi en leerzaam schooljaar van te maken. In deze brief informeren we u over de maatregelen die
gelden vanaf 10 januari 2022.
Zelfde regels als voor vakantie
Voor de middelbare scholen en voor het speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de
verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:
•
•
•
•
•
•

Alle leerlingen kunnen volledig naar school.
Docenten houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot docenten,
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot medeleerlingen.
Leerlingen en docenten dragen een mondkapje wanneer zij zich door de school bewegen.
Zittend in de klas of in de aula mag het mondkapje af.
Voor alle leerlingen en docenten in de scholen geldt: twee keer per week thuis een
preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test
positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen bij de
GGD. Als de test negatief is, kan de leerling of docent naar school. Dit dringende testadvies
geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.

In onze schoolgebouwen blijven uiteraard de basismaatregelen gelden:
•
•
•
•
•
•

Draag een mondkapje.
Was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Schud geen handen.
Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand van elkaar.
De school zorgt voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Vragen?
Heeft u vragen over het weer naar school gaan van uw kind? Neem dan contact op met de mentor van
uw kind.
Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze scholen op
www.landstedegroep.nl/coronavirus.
Wij zijn blij uw kind volgende week weer op school te zien!
Met vriendelijke groet,

