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Beste leerling, ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Enkele maanden volgen we nu al het coronaprotocol. We proberen er zo goed mogelijk invulling aan te geven 
en het gaat naar behoren. We zijn blij dat de lessen op school doorgaan en dat we beperkt met besmettingen 
te maken hebben. Onze wereldburgers houden zich goed aan de regels, zowel privé als op school. 
Complimenten! Dit neem niet weg dat we bezorgd zijn over de ontwikkelingen. Op dit moment heeft niemand 
van school Corona, maar hoe goed we ons best ook doen, het kan ons overkomen. Moedig voorwaarts gaan 
we. Allemaal hartelijk dank voor de medewerking.  
 
Schoolfeest 
Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september jl. hebben wij moeten besluiten het eerste 
schoolfeest uit de jaaragenda te halen. Deze zou plaatsvinden op 29 oktober. Wij betreuren dit ten zeerste, 
omdat de kinderen uiteraard een feestje hebben verdiend. Wij zullen dit bedrag van de ouderbijdrage in 
reservering plaatsen voor een volgend festijn. 
 
Mondkapjes op school 
Ons bestuur heeft het dringend advies van het ministerie van onderwijs overgenomen: we gaan mondkapjes 
dragen tussen de lessen door op de gangen en in de kantine. Tijdens de les in de klas mag het mondkapje af, 
maar bij praktijkvakken waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden (kunstvakken, KWT) geldt het 
advies ook. We verzoeken ouders/leerlingen om zelf voor (herbruikbare) mondkapjes te zorgen.  
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. 
Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te 
blijven bij klachten. 
 
Iedereen heeft andere ideeën over het nut van mondkapjes, maar de VO-raad, het Samenwerkingsverband 
en het bestuur MSA zitten op een lijn. Wij vragen alle collega’s, leerlingen en eventuele bezoekers het 
dringend advies op te volgen.  
 
Dikke truientijd 
We houden de ramen zoveel mogelijk open voor de ventilatie. De kachels gaan aan, maar evengoed kan het 
koud worden in de lokalen. Er zit voorlopig niks anders op dan je warm aan te kleden. Aan ouders het 
verzoek de leerlingen eraan te helpen herinneren. 
 
Buddy’s  
Leerlingen die gedwongen thuis zitten in verband met quarantaine krijgen waar mogelijk een buddy 
toegewezen: een klasgenoot die de instructie van de docent live-streamt via Teams (zie bijlage handleiding) 
en contact heeft met de thuisblijver over afspraken en huiswerk.  
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Docent op afstand 
Wanneer docenten thuis moeten blijven, wordt de klas zo mogelijk in een van de Teams Room-lokalen 
ingeroosterd. Via de techniek van Teams Room is de docent via het digibord in de klas aanwezig. Iedereen 
kan elkaar zien en horen. We zetten onze alumni als stagiaires in om de les in het lokaal te begeleiden.  
Rest ons iedereen veel succes met alles en alvast een prettige herfstvakantie te wensen, 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Tuncer Akyazi 
Deelschoolleider Kiem Montessori 


