Onderwerp: Versoepelingen per maandag 28 juni
Hellevoetsluis, 25 juni 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 28 juni.
Zo kan de cohortering van leerlingen worden losgelaten, mag groep 8 een eindmusical opvoeren,
kunnen klassen weer op excursie en schoolkamp, vso-scholen kunnen diploma-uitreikingen
organiseren en wordt het voor schoolteams weer mogelijk met elkaar te vergaderen.
Wij zijn blij met deze verdere versoepelingen omdat de corona-richtlijnen in het onderwijs niet meer in
lijn waren met de versoepelingen in de rest van de maatschappij. Via deze brief informeren we u
graag wat dat betekent op onze school. Ook maken we van de gelegenheid gebruik om u bij te praten
over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Welke regels gelden straks nog wel
Ondanks de versoepelingen, moeten we nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen van
hygiëne en gezondheid blijven van kracht. Dat houdt onder andere in:
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden, ook in en om het
schoolplein.
• Scholen melden zich bij de GGD als er sprake is van één of meerdere bevestigde
besmettingen met Covid-19. De school, leerlingen en ouders volgen de instructies van de
GGD.
• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëneregels van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd.
• Eindmusicals zijn toegestaan. Volwassenen moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand
houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers kunnen kijken.
• Aanwezigheid ouder(s)/verzorger(), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan
mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast.
• Kinderen moeten thuisblijven bij klachten en zich laten testen.
.
Wat dit betekent op onze school?
Met nog drie lesweken tot aan de zomervakantie kiezen wij voor duidelijkheid voor leerlingen, ouders
en het team. We houden daarom de op dit moment geldende maatregelen zoveel mogelijk aan.
Hieronder kunt u lezen hoe we het een en ander organiseren vanaf komende maandag:
• De contactbubbels binnen en buiten de school komen te vervallen.
• De kinderen van onderbouw worden bij het hek gebracht en gehaald. In- en uitlooptijden
blijven hetzelfde.
• Kinderen van de midden- en bovenbouw komen zelfstandig het plein op en verlaten ook
zelfstandig het plein. De inlooptijd is voor alle kinderen van 8:15 tot 8:30 uur. De uitlooptijd is
voor alle kinderen 14:00 uur.
• Het zomerfeest om woensdag 7 juli kan met hulp van ouders plaatsvinden.
• De eindmusical gaat door. Binnenkort ontvangen ouders van de leerlingen van groep 8
hierover meer informatie.
Nationaal Programma Onderwijs
De komende jaren gaan we extra investeren in onze leerlingen met behulp van de gelden van het
Nationaal Programma Onderwijs van de Rijksoverheid. Op basis van de schoolresultaten is een
analyse gemaakt en is er afgelopen weken hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen. Nog voor
de zomer worden de plannen besproken met de medezeggenschapsraad en daarna zullen wij u
daarvan op de hoogte stellen.
Waardering

We blijven opmerken dat het geen gewoon schooljaar is. In de afgelopen periode hebben we nauw
met elkaar samengewerkt en waren korte lijntjes nodig om de maatregelen zo goed mogelijk op te
volgen. Wij willen u daarvoor bedanken en kijken alvast uit naar een zo’n gewoon mogelijke start van
volgend schooljaar!
Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Voor vragen over de versoepelingen van
de coronamaatregelen, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
Voor overige vragen over de school kunt u bij mij terecht, stuurt u mij daarvoor een mailbericht via:
montessori@edumarevpr.nl
Met vriendelijke groet, mede namens het schoolteam,
Nanda van Dijk

