
 

 
 

  

 
 
 
 
 

Nijmegen, 27 augustus 2021 

 

Beste leerling, dag ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ontzettend fijn om je volgende week weer te mogen verwelkomen op school. We hebben er allemaal veel zin in 

om je weer te zien en als je een nieuwe leerling bent: Welkom! 

Een paar zaken zijn belangrijk om te weten bij de start want helaas is corona nog niet weg. Daarover vind je in 

deze brief informatie. 
 

Zeker tot 20 september zijn de volgende zaken nog aan de orde: 
 

• Leerlingen en volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar. 

• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, volwassenen wel. 

• Tijdens het verplaatsen op de gangen zijn mondkapjes verplicht. We snappen dat het best ingewikkeld is 

om hier steeds aan te denken maar hou toch nog even vol tot het RIVM de richtlijnen verandert. 

• Misschien blijkt uit bron- en contactonderzoek dat je langer dan 15 minuten en binnen 1,5 meter afstand 

in contact bent geweest met een besmet persoon. Dan kun je, wanneer je gevaccineerd bent of corona 

hebt gehad naar school blijven komen. Als dat niet zo is krijg je van en via de GGD het dringende advies 

om 5 dagen in quarantaine te gaan. We doen een beroep op je om dit eventuele advies op te volgen. 

• De zelftesten worden weer uitgereikt. Testen doe je thuis. Ben je volledig gevaccineerd of heb je corona 

gehad dan is het niet meer nodig jezelf preventief te testen. In alle gevallen blijft het advies je te laten 

testen bij de GGD wanneer je klachten hebt. 

• De looproutes, zoals bekend van afgelopen jaar, houden we zoveel mogelijk aan. 

• Bij de lokalen staan weer schoonmaakflacons voor handen en tafels. 

• Er komt geen prikbus waar gevaccineerd kan worden op ons schoolplein. We vinden dat de 

verantwoordelijkheid van de GGD en blijven ons bezighouden met waar wij goed in willen zijn: een 

mooie school met jullie maken. 

 

Mocht jij of je ouders nog verdere vragen hebben dan kun je mogelijke informatie vinden op de volgende site: 

https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/quarantaineregels-op-school-hoe-zit-het/ 
 

Heb jij of je ouders ernstige zorgen over zaken rond corona, neem dan samen contact op met de schoolleider van 

de afdeling waar jij op school zit. 
 

Laten we er een prachtig schooljaar van maken! Dat gaat zeker lukken als we allemaal rekening met elkaar 

houden en elkaar de ruimte gunnen! 
 

Tot volgende week, 
 

Berni Drop 

Rector/bestuurder Montessori College Nijmegen&Groesbeek 
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