
Hallo allemaal, 
 
Eindelijk is het zover! Morgen, maandag 27 juli, start de Zomerschool 2020. 
580 leerlingen hebben zich aangemeld, een nieuw record. Daar zijn wij erg trots op. 
 
In verband met alle regels rondom het coronavirus willen wij u middels deze informatiebrief informeren over 
de afspraken en regels die gelden tijdens de Zomerschool. Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en de 
Rijksoverheid. Meer informatie vindt u hier 

Voor iedereen gelden de algemene maatregelen: 

• Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. 

• Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als jij je neus hebt gesnoten, 
natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Was daarna je handen.  

• Schud geen handen.  

Daarnaast hanteren we voor de Zomerschool 2020 het volgende: 
 

1. Ouders komen niet in school. We vragen ouders om de kinderen tot aan het hek / schoolplein te 
brengen en dan direct weer weg te gaan. Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze bij het halen 
en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter hanteren en respecteren. Op de locatie zullen de 
leerkrachten elke ochtend de kinderen opvangen.  
 

2. Bent u met uw zoon of dochter op vakantie geweest in een land waar een oranje of rood reisadvies 
geldt? Uw kind komt dan niet naar de Zomerschool en gaat 2 weken in thuisquarantaine. U geeft dit 
telefonisch of via de mail aan ons door. Dit voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van alle 
medewerkers en leerlingen van de Zomerschool. Wilt u weten of u in een rood of oranje 
vakantieland/regio bent geweest? U kunt dit controleren op 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen  
 

3. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
•  Neusverkoudheid.  
•  Hoesten.  
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.  
•  Tijdelijk minder ruiken en proeven.  
•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
•  Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels 
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  
•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school 
en de opvang. 

  
Als we met elkaar de bovenstaande regels en afspraken in acht houden dan gaan we er een hele leuke en 
gezellige Zomerschool van maken! We zien alle leerlingen graag morgen. Let even goed op bij welke locatie u 
moet zijn! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michiel Gerritsen 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://lci.rivm.nl/leefregels

