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Nieuwsbrief nr. 10 met informatie over de persconferentie 
 
Julianadorp, 15 november 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Er is zojuist een persconferentie gehouden, waarin minister-president Eugene Rhuggenaath 
strengere maatregelen heeft aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.  De maatregelen gaan morgen, maandag 16 november, in.  
 
Zo is de avondklok vervroegd naar 21.00 uur, moeten alle winkels en restaurants om 20 uur 
dicht en is het dragen van mondkapjes voor personen boven de 18 jaar o.a. in alle winkels 
verplicht. 
 
Voor het onderwijs zijn de extra maatregelen zeer beperkt. We mogen gewoon open blijven 
en les geven, mits in groepen van maximaal 15, en daar waar het mogelijk is om in het lokaal 
twee meter afstand te garanderen, mogen er ook meer leerlingen in een lokaal. Zoals we nu 
hebben gedaan met klas 1ab en 2ab, die afwisselend in het grote lokaal D1 zitten, of 
verspreid over twee lokalen met een klassenassistent. Dat blijft dus gewoon zoals het is, net 
als het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en de geïntensiveerde schoonmaak. 
 
Er is tijdens de persconferentie gezegd dat mondkapjes op school tijdens de lessen niet 
verplicht zijn, ook niet voor docenten tijdens het lesgeven.  
 
Echter is het zo dat wanneer u als ouder de school bezoekt, bijvoorbeeld voor overleg met 
een docent, u wel een mondkapje moet dragen. Wij hebben mondkapjes op school voor u 
beschikbaar, mocht u die onverhoopt niet bij u hebben. Bij de receptie hebben we overigens 
een groot scherm geplaatst, zodat u de receptie veilig kunt bezoeken.  
 
Tijdens het project van de klassen 1 en 2 op woensdag zullen de begeleiders van Tinkersjop 
ook een mondkapje dragen, omdat zij dichtbij de leerlingen zullen zijn om hen goed te 
kunnen helpen met de opdrachten.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er weer 
nieuwe informatie is, zal ik u direct op de hoogte brengen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Mariëtte Zuijdgeest 
rector  


