
 

 
 

 5 januari 2022 
 
Beste leerling, (dag ouders/verzorger), 
 
Allereerst een heel gelukkig 2022, vol ruimte en vrolijkheid! 
Wat zijn we blij om je volgende week weer te mogen verwelkomen op school.  
We hebben fijn en belangrijk nieuws gekregen. We kunnen weer volledig open en dat gaan we met 
verve doen!  
Wel zijn de maatregelen die we voor kerst hadden nog steeds van kracht. 
Hieronder zal ik ze nog een keer op een rijtje zetten: 
 

• Tijdens het verplaatsen op de gangen zijn mondkapjes verplicht. We vertrouwen erop dat 
jullie hieraan denken. Voor ons en jullie is het erg vervelend om hier veelvuldig op te moeten 
wijzen. Als je het vergeten bent, dan kun je net als eerder voor 50 cent een mondkapje kopen 
bij de receptie.  

• Geef de medewerkers en docenten maximaal de ruimte en houd rekening met hen.  
• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
• 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. Jij zult dan – wel of niet 
gevaccineerd- in quarantaine moeten.  

• De zelftesten liggen voor je klaar. Bij de receptie (Campus) of bij de conciërge (Groesbeek) 
kun je ze afhalen. Het dringende advies is om minimaal 2 keer per week sowieso een zelftest 
te doen. Je merkt het namelijk niet altijd of je besmet bent of niet. Testen doe je thuis. In alle 
gevallen blijft het advies je sowieso te laten testen bij de GGD wanneer je klachten hebt. 

• De looproutes, zoals bekend, houden we zoveel mogelijk aan. 
• Bij de lokalen staan flacons met gel voor je handen en schoonmaakspray voor de tafels. 
• Voor de leerlingen van k27 volgen nog een aantal jaarrooster wijzigingen. Volgende week 

krijgen jullie daar van de schoolleiding en de kernteams van k27 bericht over. Deze 
wijzigingen hebben geen gevolgen voor de andere locaties. 
 

Mocht jij of je ouders nog verdere vragen hebben dan kun je mogelijk informatie vinden op de 
volgende site: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/voortgezet-onderwijs 
 
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 prachtige tweede helft van het schooljaar van maken en het leven en leren vieren. 
Dat gaat zeker lukken als we allemaal rekening met elkaar houden en elkaar de ruimte gunnen! 
 
Nog een paar fijne dagen en tot volgende week. We starten op maandag 10 januari met een verkort 
rooster. 
 
Berni Drop 
Rector/bestuurder Montessori College Nijmegen & Groesbeek 
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