Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van sc Delfland
Delft, 27 augustus 2021
Betreft: start schooljaar

Geachte ouders/verzorgers,
Wij kijken er naar uit om uw kind aanstaande dinsdag 31 augustus weer te zien. Uiteraard hopen wij dat de
vakantie goed is verlopen en dat de leerlingen lekker uitgerust zijn.
Website
Op de website kunt u lezen op welk tijdstip uw zoon of dochter op school moet zijn. De boeken worden dan
uitgereikt, er is een mentorles en het programma van de eerste week wordt besproken.
Corona
De lessen gaan weer ‘normaal’ van start en daar zijn wij blij mee. Toch zijn er enkele maatregelen die nog
gelden. Als school houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid. Dit doen wij omdat we willen voorkomen
dat de school weer dicht moet en uiteraard om besmettingen te voorkomen. De regels zijn:
•
•
•
•
•

Tijdens het lopen op de gangen en in de kantines draagt iedereen een mondkapje.
De basisregels blijven gelden (handen wassen, thuisblijven bij klachten en testen bij klachten).
De leerlingen houden anderhalve meter afstand tot het personeel van de school.
Niet-gevaccineerde leerlingen testen zich twee keer per week vrijwillig.
De school zorgt voor goede ventilatie.

Quarantaine
Uiteraard zijn alle leerlingen welkom op school; gevaccineerd of niet. Bij een corona-besmetting op
school handelen wij volgens de richtlijnen van de overheid. Deze zijn aangepast voor wat betreft
de quarantaine-regels:
•
•
•

Iemand die positief test op covid-19 gaat in quarantaine (dit is niet veranderd).
Iemand die volledig is gevaccineerd (of immuun is omdat hij/zij corona heeft gehad) hoeft bij een
besmetting op school niet meer in quarantaine.
Iemand die niet volledig is gevaccineerd en niet immuun is moet in quarantaine als hij of zij ‘nauw
contact’ is van iemand die besmet is. Bij een negatieve coronatest na 5 dagen mag deze persoon weer
naar school.

Boeken
Zorgt u ervoor dat uw zoon of dochter een stevige tas bij zich heeft voor alle boeken? De leerlingen uit
leerjaar 1 krijgen een Chromebook in bruikleen mee naar huis. Een rugtas is hiervoor het meest geschikt en
bovendien veilig.
Wij kijken er naar uit om uw zoon of dochter dinsdag weer te mogen begroeten!
namens het team van sc Delfland,
dhr. I. Jonkman, directeur

