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Vrijdag 9 juli 
Op vrijdag 9 juli zijn de kinderen vrij. Rekening houdend met alle regels rond 
Covid-19 zullen we, in de laatste schoolweek van 2021-2022, afscheid nemen 
van juf Joke en juf Monique. Op dit moment mag er nog steeds niet veel, maar 
we hopen dat er vanaf eind juni weer wat meer mogelijk is (zie hieronder het 
stuk over ‘Versoepelingen op school’. 
 
Blij 
Wat zijn we blij met medewerking ouders i.v.m. het naleven van alle regels. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. Zo worden kinderen bijvoorbeeld thuis 
gehouden als ze een snotneus hebben of verkouden zijn. Dit voorkomt niet 
alleen verdere besmettingen met Covid-19, maar zorgt er ook voor dat minder 
kinderen verkouden worden. Laten we hopen dat de situatie na de 
zomervakantie weer bijna net zoals 2 jaar geleden is. We verlangen allemaal 
naar een ‘normaal’ schooljaar. 
 
Nationaal Plan Onderwijs 
Op De Bonte Mol zijn we bezig om een plan te schrijven. We moeten aangeven 
wat we precies met de NPO-middelen gaan doen in 2021-2022 om alle 
‘achterstanden die ontstaan zijn door corona’ weg te werken. Zodra dit 
concept-plan gereed is, bespreken we dit met de medezeggenschapsraad. Zij 
dienen goedkeuring te verlenen aan het plan. Dit moet voor de zomervakantie 
zijn afgerond. 
 
Versoepelingen op school? 
Het kabinet heeft onlangs besloten om de maatregelen in het primair onderwijs 
nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak 
Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los 
te laten. We hadden gehoopt dat basisscholen iets meer ruimte hadden 
gekregen om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar 
in te richten. 
Het OMT wil op dit moment de huidige richtlijn nog niet loslaten. Het OMT 
heeft meegewogen in het advies dat de scholen nu door de huidige 
maatregelen relatief een veilige leer- en werk omgeving zijn. De adviseurs 
willen stap voor stap gecontroleerd de maatschappij openstellen. Het betekent 
dat ze pas bij stap 4 in het openingsplan opnieuw bekijken of verdere 
versoepelingen mogelijk zijn. Een voorwaarde daarvoor is dat de huidige 
dalende lijn in besmettingscijfers zich voortzet. Het kabinet beslist binnenkort 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z09665&did=2021D21306


over de maatregelen in stap 4. De eventuele versoepeling wordt dan op 26 of 
30 juni van kracht, pas vlak voor de zomervakantie dus.  
Het huidige advies van het OMT en het daarop gebaseerde besluit van het 
kabinet betekenen dat er op dit moment voor het basisonderwijs geen 
veranderingen komen in het generieke kader waarop de richtlijnen van het 
RIVM zijn gebaseerd en daarmee ook geen veranderingen in de protocollen. 
Wij kunnen niet anders dan afwachten wat het nieuwe besluit wordt. 
 
Vragen aan de GGD 
Binnenkort worden de stappenplannen van de GGD weer aangepast. Als u 
twijfelt over wat u moet doen, kunt u het best zelf de GGD bellen: 088-0100 
533 (GGD Hollands Noorden corona advies). 
 
Freerunnen 
Op vrijdagmiddag 2 juli wordt er van 14.30-15.30 uur Freerunnen 
georganiseerd door Alkmaar Sport. Vandaag ontvangt u ook een flyer via 
Kwieb. 
 
 
 


