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Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s), 
 
We zijn nu bijna een week op weg met de helft van alle leerlingen per dag in huis. 
Over het algemeen mogen we niet ontevreden zijn, al is het op deze manier wennen. 
Maar het is ons veel waard om onze gebouwen open te kunnen en mogen houden, want een 
schoolgebouw wordt pas een school als er leerlingen zijn.  
 
Omdat we tijdens de pauzes de overblijfruimtes toch te vol vonden, ondanks de gescheiden 
pauzetijden, beschikken we sinds gisteren over extra overdekte buitenruimte in de vorm van 
vijf aaneengeschakelde tenten. 
 
Om ervoor te zorgen dat we de leerlingen spreiden over de overblijfruimtes en het 
buitenterrein, geldt de strikte regel dat je alleen buiten mag eten en drinken. Bij slecht weer 
in de (half-open) tenten en onder de grote overkapping. Bij beter weer overal op het terrein 
(hoewel dat altijd al mag). De catering verkoopt vanaf afgelopen woensdag buiten.  
Voor de brugklassers geldt dat zij ook de tweede pauze buiten doorbrengen, tenzij het weer 
dat niet toelaat, dan mogen zij eten in de brugkuip, op afstand van elkaar.  
 
Als een leerling dan zegt: ‘Ja maar meneer, in die tent gaan we ook weer vlak bij elkaar 
zitten’, is ons antwoord: ‘Zonder jouw besef van verantwoordelijkheid gaat het niet goed, 
dus zoek de ruimte op. We hanteren deze regels namelijk om de kans op het doorgeven van 
een besmetting zo klein mogelijk te maken.’  
 
Omdat het teveel leerlingen niet lukt om in een pauze binnen afstand houden van elkaar, 
hebben we ook ingesteld dat je binnen altijd een mondkapje draagt, behalve als je zit in een 
lokaal aangezien daar de tafels op anderhalve meter afstand staan. 
 
Samengevat: 
  

 Binnen wordt er niet gegeten en gedronken. 
 Buiten of in de tent mag je eten en drinken. Daar is ook de catering. 
 Binnen heb je te allen tijde een mondkapje op. Ook als je zit. 
 In de lokalen zit je op afstand en mag het mondkapje af.  
 Brugklassers brengen de pauze buiten door. Bij slecht weer in de brugkuip, op 

afstand.  
  

Met vriendelijke groet, 
 
Karin Wouters 
Willem de Vos 
 
 
 


