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Geen versoepelingen. 

Gisteren is bekend gemaakt dat er voorlopig voor het basisonderwijs geen versoepelingen komen in 

het kader van Covid-19. Dit betekent dat de werkwijze die wij nu hanteren wordt voortgezet en blijft 

het bestaande protocol van toepassing. 

Schoolreizen. 

Sinds februari 2021 communiceren we dat er geen schoolreizen en schoolkampen worden 

georganiseerd in Marenland en Noordkwartier. De risico’s op besmetting zijn te groot en veel van de 

medewerkers zijn nog niet gevaccineerd. 

Allicht is het heel sneu dat er geen reizen zijn maar veiligheid gaat voorop. Scholen hebben mooie 

alternatieven bedacht en georganiseerd. Het kernteam wijst erop dat bij het gebruik van het 

schoolgebouw buiten de normale schooltijden het belangrijk is dat de brandweer en politie worden 

geïnformeerd. Dit is voorwaarde van de schoolreisverzekering. 

Je kunt de datum doorgeven aan Peter Wijnhold. 

Musical en jaarafsluiting. 

Het is mogelijk om 50 personen binnen te ontvangen, bij voorkeur alleen de ouders van de leerlingen 

die de musical opvoeren. Hierbij gelden de standaardregels van 1.5 meter afstand, handen wassen, 

desinfectiemiddelen gebruiken en mondkapje op. Verschillende scholen hebben al aangegeven de 

musical op verschillende momenten op te voeren of de voorstelling buiten te geven. 

Andere belangstellenden kunnen via streaming of video meekijken. 

Al met al. 

Het kernteam kiest de route om zo veilig mogelijk naar de zomervakantie toe te werken. We willen 

voorkomen dat er medewerkers en gezinnen in quarantaine moeten als de vakantie begint. We 

blijven daarom hameren op het uitvoeren van de basisafspraken en voorzichtig te zijn. Helaas zijn we 

echt nog niet Corona vrij en hoewel er al veel is gevaccineerd, geldt dat niet voor al onze 

medewerkers. Take care! 

We wensen iedereen een prettige tijd richting de vakantie, met een vriendelijke groet 

Het kernteam, Rita, Andries, Sjanet, Hannie en Leonie. 


