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Aan de leerlingen en ouders/verzorgers 
 

 

 

 

Datum:   18 februari 2022 

Kenmerk: 212200311/GDE 

Betreft:  brief leerlingen en ouders voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

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

 

Je ontvangt deze brief omdat er afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie (aanstaande) 

versoepelingen zijn bekendgemaakt. Afgezien van de basismaatregelen worden nagenoeg 

alle andere maatregelen ingetrokken. Wat een opluchting! In deze brief staat ook informatie 

over de ingebruikneming van de nieuwe sporthal en fietsenstalling. 

 

Corona  

Na de vakantie betekent dit voor ons: 

• Geen mondkapjes meer; 

• Geen optrap en aftrap; 

• We gaan terug naar ons oorspronkelijke rooster zonder gespreid pauzeren; 

• Ouders in school ontvangen is weer toegestaan; 

• De regels rond thuisisolatie zijn versoepeld; 

• Leerlingen die in quarantaine zitten en niet ziek zijn volgen de lessen als toehoorder. 

 

Voor alle actuele informatie klik op onderstaande link: 

Alles kan weer open in 3 stappen 

 

 

Basismaatregelen als 

• hoesten en niezen in de elleboog, 

• bij klachten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is, 

• regelmatig handen wassen 

• en ventileren blijven bestaan.  

 

Sporthal  

Maandag na de vakantie nemen we de nieuwe sporthal in gebruik! Het is echt prachtig 

geworden! De eerste twee lesuren kan er nog niet gesport worden en het derde lesuur wordt 

de hal officieel door ons in gebruik genomen. Heel veel sportplezier in de nieuwe hal      ! 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen
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Fietsenstalling 

Onder de nieuwe sporthal is onze fietsenstalling gebouwd. Vanaf de hellingbaan aan de 

voorkant fiets je de fietsenkelder in. Hier moet iedereen even aan wennen, dus doe een 

beetje voorzichtig de eerste keer als je naar beneden rijdt! De fietsenstalling bij Schoter 

Buiten wordt gedeeltelijk afgebroken. 

 

Let op! De brugklassers parkeren na de vakantie hun fiets op het plein bij Schoter Buiten. De 

ingang aan de kant van het zwembad is namelijk dicht vanwege het bouwverkeer. 

 

Jassen, petten en mutsen 

Nu alles weer normaal wordt, gaan we ook weer extra letten op de jassen, petten en mutsen 

regel. Dus je jas in je kluisje en geen pet of muts op in school. Dank je wel alvast voor je 

medewerking. 

 

Maar nu eerst heerlijk een weekje vrij en of je nu bij huis en haard blijft of je koffers pakt,….  

 

GENIET ERVAN!! 

 

 
 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Priscilla Ruizeveld de Winter 

Brenda Stam 

Joost van het Kaar 

Kees Beentjes 

Arjan van Waveren 

Mardike de Goede 
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