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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 

 

 

Zwolle, 19 augustus 2021 

Kenmerk: 2021/014/krk 

Betreft: Start nieuwe schooljaar 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De zomervakantie is weer voorbij, een nieuw schooljaar gaat weer van start. Graag verwelkom ik via 

deze weg ook alle nieuwe ouders/verzorgers. Ruim 300 brugklassers starten deze week bij ons op 

school, ik wens ze een goede start op de Thorbecke Scholengemeenschap toe! 

 

Ik hoop er samen met alle leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers een prachtig jaar van te 

maken. Een jaar waarin elke leerling zich verder kan ontwikkelen op zowel cognitief als 

sociaal/emotioneel vlak. Eén en ander zal nog meer aandacht vragen na de afgelopen twee 

schooljaren waarin de ontwikkeling sterk beïnvloed werd door de coronamaatregelen. Het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO) helpt hier natuurlijk bij, hierover volgt binnenkort meer informatie. 

 

Ook dit schooljaar gaat van start met een aantal maatregelen die nog steeds van kracht zijn, daarom 

graag uw aandacht voor het volgende: 

 

Persconferentie 13 augustus 

Op vrijdag 13 augustus hebben Mark Rutte en Hugo de Jonge tijdens de persconferentie laten weten 

dat de volgende maatregelen in het voortgezet onderwijs voorlopig nog gelden:  

 
1. Houd afstand tot medewerkers! 

1,5 meter, dit geldt ook voor medewerkers onderling. 
2. Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen in het gebouw. 

Als je in het lokaal of de pauzeruimte zit, mag het mondkapje af. 
3. Blijf thuis met de volgende gezondheidsklachten en laat je testen:   

neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid.  
4. Hygiëne! 

Hoest en nies in je elleboog, was je handen met regelmaat, schud geen handen. 
5. Test jezelf twee keer per week preventief met een zelftest als je niet (volledig) gevaccineerd 

bent.  

 

Een belangrijke verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat 

bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in 

quarantaine hoeven. Ik hoop van harte dat verdere versoepelingen vanaf 20 september mogelijk zijn, 

zodat we een zo normaal mogelijk schooljaar tegemoet kunnen gaan. Tot die 

tijd zullen we ons allemaal aan bovenstaande maatregelen moeten houden. 
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Let op: leerlingen moeten vanaf 23 augustus allemaal weer een mondkapje mee naar school nemen! 

 

Zelftesten 

Leerlingen in klas 2 en hoger hebben allemaal zelftesten mee kunnen nemen voor de zomervakantie. 

Een vriendelijk verzoek aan allen om komend weekend een zelftest af te nemen. Op die manier 

proberen wij te voorkomen dat leerlingen op 23 augustus onbewust besmet naar school komen. Dit 

verzoek geldt óók voor onze nieuwe brugklasleerlingen, indien zij beschikken over een zelftest.  

 

Tot slot 

De geplande introductie kan met de geldende maatregelen dus gewoon doorgaan, informatie 

hierover krijgt u en/of uw kind van de studieleider(s).  

 

Geniet nog even van de laatste vakantiedagen, op naar een mooi schooljaar! 

 

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 
 


