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Geachte dames en heren, 

Start nieuwe schooljaar 

De zomervakantie zit er bijna op. Op onze beide scholen wordt alles in gereedheid gebracht om aanstaande dinsdag 
te starten. Hopelijk bent u allen de zomervakantie goed doorgekomen en heeft het coronavirus geen vat gekregen op 
uw gezondheid en op die van de kinderen. 

Via dit bericht wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen die op de 
beide scholen zijn getroffen. In hoofdzaak geldt wat er eind vorig schooljaar ook gold. In willekeurige volgorde is het 
navolgende van belang. 

Volwassenen (leraren) houden in de schoolgebouwen 1½ m afstand tot elkaar; de leraren kunnen ervoor kiezen ook 
1½ m afstand tot de leerlingen te bewaren; dit is niet verplicht (en soms ook onmogelijk). 

In principe gaan alle leerlingen zelfstandig naar de klas waarin zij leskrijgen. De schooldeuren gaan omstreeks 8.30 
uur open; de lessen beginnen, zoals bekend, om 8.45 uur. De eerste twee weken van het schooljaar worden alleen 
de leerlingen van de groepen 1 en 2 voor het schoolgebouw door de lerares opgevangen; dit is voornamelijk bedoeld 
om het de nieuwe kleuters wat gemakkelijker te maken. 

De conciërges desinfecteren regelmatig deurknoppen, sanitair, meubilair, leuningen, enz. De leraren desinfecteren 
van tijd tot tijd het schoolmeubilair en lesmaterialen. Regelmatig wassen de leerlingen de handen. 

Ouders worden zonder afspraak niet in de school toegelaten. Een onderhoud met de leraren kan uitsluitend via de 
school-e-mail (administratie@rsv.nl) worden aangevraagd. Een eventueel gesprek kan in school plaatsvinden. Er 
wordt dan wel van uitgegaan dat de ouders geen klachten hebben en niet positief zijn getest. In de school wordt bij 
de gesprekken 1½ m afstand in acht genomen. 

De ruimtes in de scholen worden via openstaande ramen en deuren continu geventileerd. Vermoedelijk is dit 
afdoende. Voor 1 oktober vindt er in de scholen een controle op de ventilatie plaats. 

De geplande ouderavonden op maandag 8 en dinsdag 9 september aanstaande worden geannuleerd. Alle ouders 
ontvangen in de week van 8 september een extra RondSchrijVen met groepsinformatie. 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan twee keer per week tot 15.30 uur naar school. Op die dagen zijn er ook 
wachtklassen. 

Deelname aan de naschoolse activiteiten, die tussen de herfst- en de paasvakantie plaatsvinden, (schaken, 
vertelles, koorrepetities, enz.) wordt binnenkort op de bekende manier geïnventariseerd. Onzeker is of deze 
activiteiten doorgang zullen vinden. 

Communicatie in de richting van ouders vinden uitsluitend op de bekende manier plaats. Dat wil zeggen via de 
school-e-mail of de schooltelefoon. 

De lessen lichamelijke opvoeding in de gymzalen gaan weer van start. Voor de zwemlessen geldt hetzelfde. 

Het kan voorkomen dat leraren afwezig zijn om redenen die verband houden met het coronavirus (bv. ondergaan 
test, afwachting van een testuitslag, dringend geadviseerde of door de schoolleiding opgelegde thuisquarantaine). Er 
wordt dan geprobeerd vervanging te regelen. Dat zal niet in alle gevallen lukken, zo wordt voorzien. De kans is dan 
groot dat leerlingen van een klas thuis gehouden moeten worden. De ouders van de leerlingen worden hierover 
schriftelijk geïnformeerd. Er wordt vanzelfsprekend alles aan gedaan om dit tot een minimum te beperken. 

Voor leraren en leerlingen die uit een gebied met code oranje zijn teruggekeerd, geldt het dringende advies om bij 
thuiskomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit advies geldt ook als er geen klachten zijn die lijken op corona 
of bij een negatieve test. Echter, kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen in deze gevallen wel naar school, sport en 
de kinderopvang. 

Ik wens uw kinderen en u allen een goed schooljaar toe. 

Met een vriendelijke groet, 

P.O. Severin, directeur.  
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