Hoofddorp, 17 februari 2022

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het land gaat weer open, met deze woorden startte minister Kuipers de persconferentie op 16
februari. Een hoopvol bericht dat ons doet uitkijken naar onderwijs zonder beperkingen. Wel zijn we
reëel. Het coronavirus is de wereld nog niet uit. Medewerkers en leerlingen zijn en worden nog steeds
ziek, waardoor het onderwijs onder druk kan komen te staan. We versoepelen, maar er blijven
spelregels waar we ons aan houden.
Vanaf 18 februari geldt:
•
•

Bij een besmetting blijft uw kind 5 dagen binnen. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is,
verwelkomen we hem of haar weer graag.
Leerlingen uit de verschillende klassen gaan weer met elkaar samenwerken en buitenspelen.
Onderwijsondersteunend personeel kan ook weer op meerdere groepen werken.

Vanaf 25 februari geldt:
•
•
•

De afstandsregel komt te vervallen. Wel blijven we onze handen goed wassen en zorgen
onze medewerkers voor een goede ventilatie van het klaslokaal. En natuurlijk: bij klachten
blijven leerlingen en medewerkers thuis en doen zij een test.
Het mondkapje verdwijnt uit de schoolgangen.
Voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en onderwijspersoneel blijft het dringende advies om twee
keer per week een zelftest te doen.

We zijn positief gestemd, maar voorzichtig. Het verwelkomen van ouders in de school vraagt
zorgvuldige interne afstemming. Daarom hebben we besloten de schooldeuren voor ouders tenminste
tot 15 maart gesloten te houden. Individuele gesprekken willen we zoveel mogelijk weer in school
houden.
Wat zijn we u dankbaar voor uw flexibiliteit de afgelopen twee jaar. Samen hebben we er alles aan
gedaan om het coronavirus buiten de deur te houden. We konden op u rekenen en dat geeft veel
vertrouwen.
We kijken uit naar de activiteiten die we in de toekomst weer kunnen organiseren, de groepen die
weer met elkaar mogen samenwerken en ouders en leerkracht die elkaar weer ontmoeten. Fysiek
onderwijs is het beste voor de ontwikkeling van onze leerlingen en daar is het u en ons allemaal om te
doen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Meer Primair
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