
 

 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Na een warme zomervakantie gaat volgende week het nieuwe schooljaar van start.  

 

Vanaf woensdag 19 augustus verwachten wij de leerlingen weer op school. Via de teamleider ontvangt u een mail met 

het programma voor komende week. Woensdag 19 tot en met vrijdag 21 augustus gebruiken wij om het jaar goed op te 

starten met alle leerlingen. De lessen conform het regulier rooster starten op maandag 24 augustus. 

 

Met deze mail informeren wij u welke maatregelen wij nemen nu blijkt dat het coronavirus nog steeds niet weg is, sterker 

nog, het aantal besmettingen neemt weer toe in Nederland. 

 

Voor de vakantie hebben wij de leerlingen in kleine groepjes op school ontvangen. Dit schooljaar starten wij volgens de 

richtlijnen van de overheid met alle leerlingen. Onderling hoeven zij immers geen afstand meer te houden. De anderhalve 

meter afstand naar het personeel blijft wel van kracht.  

 

Wij hebben daarnaast een aantal regels opgesteld. Wilt u deze regels goed naleven en doornemen met uw kind(eren)? 

Alleen als iedereen zich aan de regels houdt kunnen wij de risico’s op verspreiding van het virus zoveel mogelijk 
beperken. 

- Leerlingen die onlangs op vakantie zijn geweest in een risicogebied (klik hier voor meer info) gaan volgens 

voorschriften in quarantaine. Ouders informeren de school. 

- Leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften van het RIVM. 

- Wanneer een leerling met klachten op school gesignaleerd wordt, wordt deze leerling via de teamassistente naar 

huis gestuurd. 

- Leerlingen komen de school binnen via het schoolplein. De hoofdingang aan de voorkant van de school is alleen 

voor personeel. 

- Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel en op de borden over de looproutes in de school. 

- Indien een docent thuis moet blijven in verband met klachten en hij is wel in staat les te geven zal dit op afstand 

gebeuren. Leerlingen volgen de les op school via Teams op hun device. 

- Indien een leerling thuisblijft met klachten werkt hij thuis via zijn rooster door aan zijn schoolwerk. In Teams staat 

het werk vermeld. 

 

De informatieavonden aan het begin van het schooljaar zullen niet fysiek op school plaats kunnen vinden. U ontvangt 

binnenkort via de teamleider informatie over hoe deze avond wel vormgegeven gaat worden.  

Informatie over de bijdrage ouderraad, vrijwillige ouderbijdrage, rekenmachine 4 havo en 4 vwo en het kostenoverzicht 

per jaarlaag vindt u op de website (www.jpthijsse.nl). 

 

Wij begrijpen dat dit alles de nodige discipline van een ieder vergt, maar wij hopen dat wij op deze manier het schooljaar 

goed doorkomen. Wij kijken er naar uit alle leerlingen weer op school te mogen ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De teamleiders 

 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
http://www.jpthijsse.nl/
https://www.jpthijsse.nl/contact#bezoekadres

