
 
 

 

 

 
 
 
’s-Gravenzande, 27 augustus 2020 

 

Beste ouders, 

 

 

 

Na een bijzondere periode van onderwijs op afstand, deels op school en daarna een welverdiende 

vakantie, starten we volgende week weer met ons ‘normale’ onderwijs. Wij kijken ernaar uit om alle 

leerlingen, waaronder ook een grote groep 1e klassers, weer te ontmoeten. Met deze brief 

informeren wij u kort over de stand van zaken rond ons onderwijs.  

 

Normale lessen 

Wij hebben de roosters weer zoals vanouds ingeregeld. Dit betekent hele klassen volgens een 

dagelijks rooster. Wel moeten wij rekening houden met mogelijke tijdelijke afwezigheid van 

leerlingen en docenten, door bijvoorbeeld een quarantaine periode. Wij proberen dit zo goed 

mogelijk via maatwerk te organiseren. Wij hebben docenten gevraagd om het werk in magister te 

blijven zetten, zodat een planning op tijd bekend is. Mocht de overheid wederom van ons verwachten 

om onderwijs op afstand te geven, dan zijn wij hier klaar voor.  

 

Aangepaste pauzetijden 

Wij hebben besloten om de pauzetijden te spreiden. Dit is een maatregel die wij liever niet willen 

nemen. Als school vinden wij het namelijk belangrijk om leerlingen en collega’s zoveel mogelijk te 

ontmoeten, door een gespreide pauze is dit niet altijd mogelijk. Toch zien wij geen andere oplossing 

en gaan wij de gespreide pauze dus tijdelijk invoeren. Op deze manier kunnen wij de 1,5 meter 

afstand waarborgen tussen medewerkers en leerlingen en hebben leerlingen onderling ook meer 

ruimte in de pauze. De aangepaste pauzetijden zijn te vinden op onze website en worden met de 

leerlingen besproken.  

 

Ventilatie 

Vandaag is een onderzoek binnen ons gebouw afgerond, ons (beperkte) klimaatsysteem is 

goedgekeurd. Ons gebouw is al wat ouder, maar daardoor wel ingericht met veel ramen die ook open 

kunnen! Daarmee kunnen we dus goed doorluchten. In elk lokaal zetten we de ramen tijdens de les 

open, dit is ook het advies vanuit het RIVM. Dit kan betekenen dat het de komende weken kouder is 

in de school. Geef uw zoon of dochter dus een extra trui mee naar school als de buitentemperatuur 

begint te dalen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kantine 

De kantine is op advies van de overheid vanaf maart gesloten geweest. Gelukkig gaat deze weer open 

en kunnen leerlingen in de pauze terecht voor een broodje of snack. Ook de drankenautomaat draait 

weer.  

 

In quarantaine? 

Ouders en kinderen op het voortgezet onderwijs die terugkomen uit een gebied waarvoor het 

dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt of om een andere reden in quarantaine 

moeten, mogen 10 dagen niet op school komen. Neem in dit geval zo spoedig mogelijk contact op 

met ons over het afmelden en het onderwijs op afstand.  

 

Bezoek op school 

Komt u bij ons op bezoek? Dan kan dit de komende tijd alleen op afspraak. Wij moeten namelijk een 

triage uitvoeren bij alle volwassen bezoekers die de school betreden, houd hier rekening mee.  

 

Instructie leerlingen 

In de bijlage vindt u een aangepaste versie van onze Corona afspraken met leerlingen. Hierin staat 

informatie over fietsroutes, looproutes, hygiëneafspraken e.d.  Wij vragen u om deze regels door te 

nemen met uw zoon of dochter zodat we een hygiënische en veilige schoolomgeving hebben.  

 

Het allerbelangrijkste de komende tijd is aandacht voor elkaar. Alleen als we rekening houden met 

elkaar kunnen we ondanks deze vervelende coronaperiode een prettige schoolomgeving hebben. Als 

er iets onduidelijk is mogen leerlingen het altijd vragen. Ten slotte: ‘’waar aandacht is, zijn regels 

overbodig.’’ 

 

 

Met vriendelijke groet namens de schoolleiding en collega’s, 

 

Jump Koch 

Adjunct-directeur Sweelincklaan 

 

Voor de zekerheid noemen wij hier nog even de starttijden volgende week: 

 

Maandag 31 augustus  

Montessori klas 1 uitgifte devices (13:00 RentCompany, 15:00 eigen device) 

 

Dinsdag 1 september 

Klas 1: start om 08.15 uur bij mentoren 

Klas 2: start om 08.15 uur bij mentoren 

Klas 3: start om 09.05 uur bij mentoren 

Klas 4: start om 09.05 uur in de aula 
 


