
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
 
Mijn hals reikt verder en verder. Verder nog dan Lange Jan van de Efteling halsreikend over alles en iedereen heen kijkt. Ik 
meen nog altijd een punt op de horizon te kunnen zien waar het licht is. Lastige van horizonnen is dat ze de neiging hebben 
om te wijken wanneer je naderbij denkt te komen.  
Toch zijn er elke dag en elke week mooie gebeurtenissen en doorkijkjes. Het is dat het soms door de moeheid moeilijker is 
de aandacht daarop te richten dan dat ik van mezelf gewend bent. Maar velen van jullie herkennen dat vast ook wel.  
De afgelopen week waren de geboorte van een veulentje en twee geitjes mijn heerlijke en levendige lichtpuntjes. Net als 
het fluitenkruid dat ik kan zien groeien wanneer ik er lang genoeg naar kijk en de vogels die me elke ochtend om 6 uur 
trakteren op een fantastisch concert. 
 
Gelukkig kunnen we steeds meer leerlingen gelegenheid geven om vaker naar school te komen en ook gelukkig is het dat de 
besmettingen nog steeds behapbaar zijn. Wat minder gelukkig is het dat de scholen niet zijn opgenomen in het 
heropeningsplan van de samenleving die de afgelopen week gepresenteerd is. Dat doet vermoeden dat er stilzwijgend 
vanuit gegaan wordt dat we tot de zomervakantie nog in dit scenario moeten blijven werken en pas na de zomervakantie 
weer volledig open kunnen gaan. Achter de schermen weet ik dat er helaas verdeeldheid over dit issue is. 
 
Nog deze week krijgen we informatie over de sneltesten en het beleid hierover. Althans dat wordt ons beloofd. 
Vanaf volgende week is het de bedoeling van de overheid om de sneltesten af te leveren bij de scholen. 
Omdat ik al vragen krijg hierover wil ik jullie laten weten dat we nog geen details weten behalve bovenstaande. 
Er zijn 2 dingen al wel duidelijk: de medewerkers van school krijgen de mogelijkheid zichzelf 2 keer per week preventief te 
testen. De leerlingen niet, behalve die leerlingen die tot de GGD categorie: “overige leerlingen” behoren wanneer er een 
besmetting is geweest. 
De zelftesten zijn ten allen tijde vrijwillig, dat is wel belangrijk om te weten. 
 
Zodra er meer duidelijkheid is zal ik jullie hierover berichten. 
Bijgevoegd alvast een brochure over de sneltesten die we van de overheid gaan ontvangen en een korte uitleg over het 
hoe, wanneer en waarom te gebruiken van deze sneltesten.  
 
Tot slot; ga de lente in, wees veel buiten en geniet van de zekerheid dat de goede dingen altijd weer terugkomen. 
Fijn weekend. 
 
Berni Drop 

 


