
 

 
Delft, 19 november 2021 

 
Betreft: voortgang onderwijsprogramma 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt zeer sterk toe. Dat merken wij ook in de school. Er zijn 
veel leerlingen ziek en ook veel personeelsleden. Niet allemaal door corona, want er is ook nog steeds 
‘gewone’ griep.  
 
Dit alles geeft veel onrust. Er zijn regelmatig tussenuren en er is veel lesuitval. Met name vorige week was het 
in en om de school onrustig. Dit leidde in sommige gevallen tot incidenten tussen leerlingen. Door goede 
afspraken en door meer toezicht konden we deze week concluderen dat de rust weer terug is in de school en 
dat is erg fijn. Er heerste een prettige en gezellig sfeer. En ik vertrouw erop dat dit zo blijft! 
 
U heeft begrepen dat de overheid de corona-maatregelen heeft verscherpt. Dit houdt in dat het doel is om de 
lessen zoveel mogelijk door te laten gaan en alles wat daar niet direct mee te maken heeft uit te stellen of 
anders te organiseren. Dat betekent onder andere dat het schoolfeest helaas niet door kan gaan.  
 
Daarnaast zijn er nog meer activiteiten die niet doorgaan of anders georganiseerd gaan worden. U kunt dit 
lezen op de website. Wat ik hier met u wil delen is dat de geplande studiemiddag op donderdag 25 november 
as. niet doorgaat. Er wordt dan ‘gewoon’ les gegeven volgens het rooster. 
 
Afsluitend wil ik u vragen dat u goed let op ‘gezondheidsklachten’ bij uw zoon of dochter en bij u thuis. Dat 
betekent dat bij klachten die passen bij corona uw kind thuisblijft en zich laat testen.  Ook als één van de 
huisgenoten van uw zoon of dochter besmet is met corona is er sprake van quarantaine.  Als u hier vragen over 
heeft, dan kunt u contact opnemen met de GGD of kijkt u op www.rijksoverheid.nl. 
 
Wij hopen dat de periode tot de kerst gezond, veilig, gezellig en warm gaat verlopen. 
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Namens het personeel van de sc Delfland, 
 
 
Iwan Jonkman 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/

