Hoogeveen, 4 januari 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Allereerst wil ik u allen een heel gezond en mooi 2022 wensen namens het Corona Crisis Team. Wij zijn
vandaag bij elkaar geweest naar aanleiding van het besluit om de scholen na de kerstvakantie weer te
openen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.
De maatregelen die golden voor de kerstvakantie zijn nog steeds van kracht. Wij willen u wederom met
klem verzoeken deze na te leven; dit voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en hun
(kwetsbare) familieleden:
• Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich
(laten) testen.
• Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen
verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs
dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet
onderwijs en al het onderwijspersoneel 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 in de GGDteststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies
geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
• Daarnaast gelden in de scholen in het primair en voortgezet onderwijs nog steeds de
basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren
waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.
Bron: www.rijksoverheid.nl
Ik wil u nogmaals dringend verzoeken, zich te houden aan deze maatregelen, zodat we met elkaar de
scholen open kunnen houden. Wanneer uw kind besmet is, wilt u dit dan doorgeven aan de directeur van
de school. Hij/zij heeft contact met de onderwijsafdeling van de GGD en kan in overleg de noodzakelijke
maatregelen nemen.
Ik wens iedereen een goed verloop van de rest van dit schooljaar en hoop dat we deze af kunnen ronden
met fysiek onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Jacqueline Verheggen
directeur-bestuurder

