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Beste ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdagavond, infomeren wij u via deze brief. 
 
Voor onze school verandert er op dit moment nog niets. Dit betekent dat we voorlopig volgens het 
huidige rooster blijven werken. 
We hebben de afgelopen periode gemerkt dat dit kan betekenen dat uw zoon of dochter soms in een 
kleine groep les krijgt. Aan deze situatie kunnen we voorlopig helaas niets veranderen. Ook heeft u 
wellicht gemerkt dat er van tijd tot tijd lesuitval is.  
Een van de redenen voor de kleinere groepen leerlingen en het lesuitval is dat zowel leerlingen als 
personeel geregeld getest moet worden. 
Wij vinden het fijn dat iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid neemt alleen zijn de gevolgen 
daarvan voor het rooster en de lessen wat minder gunstig. 
Wij vragen om uw begrip hiervoor. 
 
Gelukkig zijn de besmettingen onder leerlingen en personeel nog steeds laag. Mocht hierin iets 
veranderen dan brengen wij u hiervan op de hoogte. 
 
Van de overheid hebben we informatie gekregen over zelftesten voor leerlingen en personeel.  
We hebben besloten dat we op dit moment nog geen gebruik gaan maken van de zelftesten voor 
leerlingen. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden.  
Mocht dit veranderen dat wordt u daarover uiteraard geïnformeerd. 
 
Volgende week staat de activiteitenweek op de planning. U bent hierover geïnformeerd door de 
mentor. 
We zijn erg blij dat we na zoveel maanden de leerlingen een ander programma kunnen aanbieden en 
hebben er zin in! Uiteraard binnen de geldende maatregelen. 
 
Zodra er voor onze school aanpassingen mogen worden gedaan m.b.t. het rooster dan brengen u 
daarvan natuurlijk op de hoogte. Met vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de mentor van 
uw zoon of dochter. 
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit schooljaar op een positieve manier verder kunnen 
invullen. 
 
Heeft u vragen n.a.v. deze brief dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
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Adjunct-directeur. 
 
 


