Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de kinderen van de scholen van Comprix,

Plaats:
Datum:
Betreft:

Wolvega
6 januari 2022
De scholen gaan weer open!

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Deze week kregen we het goede nieuws van demissionair minister Slob dat de scholen van primair en
voortgezet onderwijs hun deuren op 10 januari weer openen. Een goed begin van het nieuwe jaar! We
hopen dat dit de eerste stap is naar een normale samenleving.
Het betekent dus dat uw kind(-eren) vanaf maandag 10 januari weer welkom zijn op school. Ze zien hun
klasgenoten en leerkrachten weer en kunnen de draad van 17 december oppakken.
De overheid heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de heropening van de scholen. Deze voorwaarden
zijn niet nieuw. We begrijpen dat niet elke ouder even blij is met de voorwaarden, toch vragen wij uw begrip
en medewerking voor de maatregelen. Dit in het belang van de gezondheid van kinderen en medewerkers
en het zoveel mogelijk door kunnen laten gaan van het onderwijs in de scholen. We zijn blij dat we weer
naar school mogen, maar het betekent wel dat we hier en daar wat water bij de wijn moeten doen.
Vanuit Comprix willen we u nogmaals informeren over een aantal door de overheid vastgestelde
maatregelen die van toepassing zijn op de scholen:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Medewerkers van school houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven
geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
Ouders en verzorgers komen uitsluitend op uitnodiging van de schooldirectie op school.
Voor leerlingen in de bovenbouw van de school (vanaf groep 6) is er een dringend advies
mondkapjes te dragen in de gangen en bij het bewegen in de school. In de klas mag het mondkapje
af. Het onderwijspersoneel is verplicht mondkapjes te dragen in de gangen en bij het bewegen in de
school.
Onderwijspersoneel hoeft niet in quarantaine bij een besmetting in de klas.
Medewerkers en leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGDteststraat. Voor leerlingen geldt dat dit echt een verantwoordelijkheid is van ouders. Leerkrachten
kunnen dit in 1 of 2 minuten niet aan het hek of via telefoon of mail beslissen.
Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers geldt: twee keer per week thuis
preventief (dus zonder dat er klachten zijn) een zelftest doen. Waar nodig met behulp van ouders of
verzorgers. Als de testuitslag positief is, gaan de leerling of medewerker en de rest van het gezin in
quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Als de test negatief is, mag de leerling of medewerker
naar school. Dit dringende testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Maandag
10 januari krijgen de leerlingen van groep 6/7/8 nieuwe zelftesten mee naar huis.
Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden.
Schoolspecifiek de ongewijzigde schooltijden voor ’t Ambyld: Groep 5 t/m 8 08.20 tot 14.20 uur
(woensdag tot 11.50 uur). Groep 1 t/m 4 08.30 uur tot 14.30 uur (woensdag en vrijdag
tot 12.00 uur).

Het Comprix College blijft volgende week gesloten; we wachten de persconferentie van 14 januari ’22 eerst
even af.
We wensen alle kinderen, hun ouders(s) en/of verzorgers(s) en ons personeel samen een goede start van
2022!
Met vriendelijke groet,
Edwin de Weers en Jan Veenstra,
College van Bestuur Comprix
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