Mail van 24 september 2021 aan alle ouders
Aan de ouders van alle leerlingen

Geachte ouders,
De pijlen op de grond, de verplichte looprichtingen en het gescheiden gebruik van trappenhuizen in
onze gebouwen verdwijnt. Welke corona-maatregelen veranderen aanstaande maandag nog meer
en wat blijft er? We praten u even bij.
Wat verandert er maandag 27 september?
- Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje te dragen.
(Wie dat wil, kan een mondkapje dragen.)
- De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en tussen
medewerkers onderling komt te vervallen.
- Er gelden geen specifieke maatregelen meer voor het voortgezet onderwijs. We sturen u
geen bericht meer als iemand uit de klas besmet is geraakt.
- De verplichting buiten te pauzeren vervalt.
- De leerlingen in klas 1 tot en met 4 leggen hun mobieltjes in het Mobieltjeshotel.
- De (buitenlandse) reizen en excursies kunnen doorgang vinden.
Voor de hele samenleving blijft gelden:
- Was je handen regelmatig.
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)
- Zorg voor goede ventilatie
- De overheid adviseert leerlingen en medewerkers om twee keer per weer preventief een
zelftest af te nemen.
- Leerlingen en medewerkers gaan in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met
iemand die besmet is met het virus. Dit geldt niet als een medewerker of leerling:
o 14 dagen of langer geleden een tweede prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer,
Moderna of AstraZeneca; of
o 14 dagen of langer geleden een prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en
corona heeft gehad; of
o 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of
o minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.
Daarmee is het schoolleven weer bijna zoals het was in het begin van 2020. De flacons handgel en
ontsmettingsmiddel blijven nog in de lokalen staan.
We wensen iedereen gezondheid en veel plezier en succes op school!
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
teamleider algemeen
T 040-207 4752
@ s.hoogeboom@sgweredi.nl

