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Beste ouders/verzorgers, 

Eindelijk weer ouders zonder mondkapje op het schoolplein. Eindelijk duidelijkheid over het 

opvoeren van de musical. Eindelijk voelen we de versoepelingen. Het begint weer een beetje 

‘net zoals vroeger’ te worden. En vroeger is in dit geval geen achteruitgang, maar een 

positieve stap voorwaarts!    

Hygiënemaatregelen blijven van kracht! 

In opvang en onderwijs blijft het belangrijk om vaak handen te wassen, afstand te houden en 

te testen bij klachten. Het snottebellenbeleid, bron- en contactonderzoek (BCO) en 

quarantaineregels blijven voorlopig gelden. Mede vanwege de risico’s die vakanties naar het 

buitenland met zich meebrengen tijdens de zomervakantie. Deze wijzigingen blijven 

waarschijnlijk van kracht tot de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt de situatie 

opnieuw beoordeeld.  

 

Ouders/verzorgers mogen weer op het schoolplein  

Ouders/verzorgers mogen weer op het schoolplein komen, maar houd er rekening mee dat 

de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en tussen kinderen en volwassenen nog steeds 

geldt. 

Om deze reden mogen ouders nog steeds niet bij het halen en brengen in school komen. We 

hopen dat dit na de zomervakantie wel weer kan. Na lestijd mogen er gelukkig wel weer 

ouders in school komen. 

Musical 
Op woensdag 7 juli start de eindmusical om 19.30 uur in De Bonte Mol. Het gaat dit jaar door 
alle Corona-maatregelen, net als vorig schooljaar, anders dan anders.  
Musicals mogen weer opgevoerd worden voor publiek, maar we zijn verplicht om de 
basisregels voor gezondheid en hygiëne strikt na te leven.  
Wij moeten de aanwezigen tijdens de musical registreren en een gezondheidscheck is 
verplicht. Daarna heeft het publiek een vaste zitplek en mag niemand lopen. 
De zaal is vanaf 19.15 uur open. Zorg dat u op tijd op uw plaats zit. Elk gezin heeft vaste, 
gereserveerde zitplaatsen. Rond 20.45 uur is de musical afgelopen. Er zal dan een drankje 
geserveerd worden, maar ouders mogen niet in het gebouw gaan lopen. Volwassenen dienen 
namelijk 1,5 meter afstand te houden van andere volwassenen en kinderen.  
Vanaf 21.15 uur worden de kinderen van groep 8 toegesproken. Daarna gaan we allemaal 
naar huis.  
Belangrijk: 
Geef uiterlijk 1 juli aan juf Judith door met hoeveel personen u wilt komen op 7 juli. Ouders + 
eventuele broers/zussen zijn welkom, mits van tevoren aangemeld bij juf Judith. 
Wij zorgen er dan voor dat uw gezin op tenminste 1½ meter vanaf een ander gezin komt te 
zitten.  


