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Onze Corona-maatregelen vanaf het begin van het schooljaar 2021-2022 tot de 
herfstvakantie van 2021 
 
De overheid heeft inmiddels behoorlijke wat Corona-maatregelen versoepeld of afgeschaft. 
Toch is het behoorlijk onzeker wat het virus zal doen ná de zomervakantie. Deze 
onzekerheid wordt vooral veroorzaakt door de buitenlandreizen van heel veel mensen.  
 
De corona-maatregelen op onze school zijn gebaseerd op de voorstellen van het RIVM. In 
sommige gevallen waren onze regels nog iets scherper. Dat heeft ons als schoolorganisatie 
het afgelopen 1,5 jaar wel het nodige opgeleverd; er is/was een minimaal aantal van 
besmettingen onder het personeel. Dat had weer als positief gevolg dat het aantal groepen 
dat naar huis is gestuurd omdat we geen vervanging hadden, minimaal is geweest.  
 
De mate van verspreiding ná de zomervakantie is zéér onduidelijk en nog niet alle collega's 
zijn volledig gevaccineerd daarom houden wij ons, als schoolorganisatie, tot aan de 
herfstvakantie aan de volgende regels: 
 

• ouders/verzorgers mogen beide gebouwen niet in; 
• totdat de bel is gegaan moeten de ouders/verzorgers en de kinderen achter het rode 

lint blijven staan (hoofdgebouw); 
• wij organiseren nog geen blazersklas, typecursus, schaakcursus en MadScience-

lessen; 
• de regels bij de Tussen Schoolse Opvang blijven eveneens gehandhaafd; 
• binnen de school houden wij ons aan de 1,5 meter afstand (geen mondkapjes 

meer).  

Wel starten weer met het organiseren van de lessen van A Different Day en de 
technieklessen; deze lessen worden uitgevoerd door onze eigen collega's. En wij zullen 
weer meer verschillende collega's laten vervangen bij uitval. Hiermee is de continuïteit van 
ons onderwijs meer gewaarborgd.  
 
Een belangrijke uitzondering bij de start van de dag is het volgende.  

• Tijdens de eerste week ná de vakantie zullen alle kinderen van groep 1/2 én 3 
opgehaald worden met het koord. Na die eerste week komen deze kinderen weer 
zelf naar binnen. 

De leerkrachten van de groepen 1/2 ontmoeten de kinderen die ná de zomervakantie starten 
in groep 1 vóór de vakantie, in verband met Corona-maatregelen, “aan het hek”. De 
collega’s zullen hiervoor een afspraak maken met de ouders van deze kinderen. 
 
Afhankelijk van de situatie op school en de algemene berichtgeving ná de zomervakantie 
handhaven wij de hierboven genoemde maatregelen tot de herfstvakantie 2021. Mocht het 
nodig zijn dan kunnen wij tijdens deze periode de regels aanpassen.  
 
Op deze manier hopen we het virus nog steeds buiten onze twee schoolgebouwen te 
houden. Wellicht dat het besmettingsgevaar hiermee minimaal zal zijn en zullen uw kinderen 
en onze collega's in een veilige omgeving kunnen werken. Gezondheid boven alles! Dank 
voor uw begrip.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Triangel 



Dear Parents Guardians, 

Our Corona measures from the start of the 2021-2022 school year until the autumn break of 

2021 

The government has now relaxed or abolished quite a few Corona measures. Yet it is quite 

uncertain what the virus will do after the summer holidays. This uncertainty is mainly caused 

by the foreign trips of many people. 

The corona measures at our school are based on the proposals of the RIVM. In some cases, 

our rules were even stricter. This has provided us as a school organization with a lot in the 

past 1.5 years; there is/was a minimal number of infections among the staff. This in turn had 

the positive effect that the number of groups that were sent home because we had no 

replacements was minimal. 

The extent of spread after the summer holidays is very unclear and not all colleagues have 

been fully vaccinated yet, so we, as a school organization, adhere to the following rules until 

the autumn holidays: 

• parents/guardians are not allowed to enter both buildings; 

• until the bell has rung, the parents/guardians and the children must remain behind the red 

ribbon (main building); 

• we do not yet organize a wind class, typing course, chess course and MadScience 

lessons; 

• the rules at the Inter-School Care Center will also be maintained; 

• within the school we stick to the 1,5 meters away (no more mouth caps). 

We will start organizing the lessons of A Different Day and the technique lessons again; 

these lessons are conducted by our own colleagues. And we will have more different 

colleagues replaced in the event of a breakdown. This guarantees the continuity of our 

education. 

An important exception at the start of the day is the following. 

• During the first week after the holiday, all children in groups 1/2 and 3 will be collected with 

the cord. After that first week, these children come back inside on their own. 

The teachers of groups 1/2 meet the children who start after the summer holidays in group 1 

before the holidays, due to Corona measures, "at the fence". The colleagues will make an 

appointment for this with the parents of these children. 

Depending on the situation at school and the general coverage after the summer holidays, 

we will maintain the above-mentioned measures until the autumn holidays 2021. If 

necessary, we can adjust the rules during this period. 

In this way we hope to still keep the virus outside our two school buildings. Perhaps the risk 

of contamination will be minimal and your children and our colleagues will be able to work in 

a safe environment. Health above all! Thank you for understanding. 

Sincerely, 

De Triangel Team 


