Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen
van sc Delfland

Delft, 16 oktober
Betreft: mondkapjesplicht

Geachte ouders/verzorgers,
Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober jl. besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er
voor moeten zorgen dat het aantal coronabesmettingen daalt. Eén van de punten is om in het
onderwijs het mondkapje verplicht te stellen.
Binnen de sc Delfland dragen alle leerlingen en medewerkers al sinds maandag 5 oktober een
mondkapje. Er verandert dus niets, behalve dat het nu ook een wettelijke plicht wordt om een
mondkapje te dragen op school.
Maandag 26 oktober starten de lessen weer. Wij hopen alle leerlingen dan weer in goede gezondheid
en uitgerust te mogen begroeten, uiteraard met een mondkapje. Ik wil nog een keer de afspraken
vermelden ten aanzien van het gebruik van mondkapjes:
-

Op de gangen, op de trappen en op de pleinen is het dragen van een mondkapje voor iedereen
verplicht.
In aula of op de grote trap mag het mondkapje af als je zit.
In de klas mag het mondkapje af als de docent het aangeeft.
Een mondkapje wordt gedragen over mond èn neus.

Het blijft daarnaast belangrijk dat iedereen zich ook aan de bekende basisregels houdt. 1,5 m afstand
tussen personeel en leerlingen, in de elleboog niezen, thuisblijven (en testen bij klachten) en een
goede handhygiëne helpen mee het coronabesmetting te voorkomen.

De afgelopen week hebben we ervaren dat veel leerlingen zich goed aan de regels en afspraken
houden. Daar wil ik naar deze leerlingen én ook naar u toe mijn dank voor uitspreken namens mijn
collega’s. Gelukkig, want hierdoor kunnen wij ons werk zo veilig als mogelijk blijven doen!
Ik ga ervan uit dat u ons ook na de vakantie ondersteunt bij het handhaven van de basisregels en de
mondkapjesplicht. Wij gaan er in ieder geval intensief op toezien dat iedereen zich aan de regels
houdt. Dit houdt ook in dat we maatregelen nemen als leerlingen zich herhaaldelijk niet aan de
afspraken houden. Het gaat per slot van rekening om de gezondheid van ons allemaal.
Na de herfstvakantie zal voor iedere leerling eenmalig één stoffen mondkapje door de school worden
verstrekt.
Voor nu wens ik u allen eerst een fijne en gezonde vakantie toe!
Namens het personeel van sc Delfland,

Met vriendelijke groet,

Dhr. I. Jonkman

