
WE GAAN WEER VAN START – DIT MOET JE WETEN 

Beste leerlingen, 

Op 17 augustus begint het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat je een goede vakantie 
hebt gehad en weer vol enthousiasme van start gaat. Laten we er samen een 

mooi jaar van maken! 

Graag vraag ik je aandacht voor de coronaregels. Als iedereen het volgende 
doet, kunnen we op een goede manier naar school. Dit zijn de coronaregels voor 
leerlingen: 

1. Houd altijd 1,5 meter afstand tot docenten en andere medewerkers van de 

school. (Bij medeleerlingen hoef je deze afstand niet aan te houden.) 

2. Volg de hygiëneregels: 

• Was vaker je handen. 
• Schud geen handen. 

• Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Zit niet aan je gezicht. 

3. Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 
plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38°C. Blijf ook thuis als 

een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. Heb jij of 
je gezinslid 24 uur geen klachten meer? Dan kun je weer naar school. 

4. Heb je een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door het 
coronavirus? Blijf dan sowieso thuis. Laat je ouder(s)/verzorger(s) contact 

opnemen met de school. Dan kunnen we samen afspraken maken over onderwijs 
op afstand. 

5. Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de 

fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door je 
ouder of verzorger een goede tweede. Is eigen vervoer niet mogelijk? Dan is het 
openbaar vervoer de laatste optie. 

Meer informatie? 

Wil je meer weten? Heb je specifieke vragen? Dan kun je bij je eigen school 
terecht: liefst per mail of anders telefonisch. Voor algemene vragen over corona 
kijk je op www.rijksoverheid.nl/corona. 

Ik wens je een goed begin van het nieuwe schooljaar. 

Met vriendelijke groet,  

Martin Nuchelmans (directeur) 

 


