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Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere, hectische schooljaar. Gevoelens van blijdschap en trots 

overheersen dat we ondanks dit rare jaar toch stabiel en sterk doorgekomen zijn. Gelukkig zonder dat Covid 

ernstige gevolgen heeft gehad op onze school. Daar zijn we blij om en trots op! 

Nu heerlijk genieten van een ontspannen vakantie. Wij wensen jullie met jullie gezinnen een hele fijne vakantie 

toe en zien jullie allen weer terug op maandag 23 augustus. 

 

IKC ontwikkelingen 
De uitkomsten van de twee bijeenkomsten welke wij in mei en juni hebben gehad zijn op de 

site www.ikcsp.nl te vinden. Ook vindt u daar de data voor de ouderbijeenkomsten waarin wij 

u graag meenemen in de ontwikkeling en uw input vragen. In september zal dit gaan over het 

proces en het tijdpad en in oktober over de inhoud.  

Wij hopen op een grote opkomst! 

 

Covid (berichtgeving vanuit het ministerie die we deze week ontvingen) 
Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover advies heeft 
uitgebracht. Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu gelden van kracht blijven. Als de situatie sterk verbetert of juist 
verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald. U wordt kort na de besluitvorming geïnformeerd over 
de geldende richtlijnen bij de start van het nieuwe schooljaar, ook als ze hetzelfde blijven als nu. 
 
Het gaat goed, maar we moeten voorzichtig blijven 
We zien een overwegend gunstige ontwikkeling in de coronacijfers. De trend van besmettingscijfers en 
ziekenhuisopnames is neerwaarts, de vaccinatiegraad neemt snel toe. Hierdoor is er weer meer mogelijk, ook in het 
onderwijs. Vanaf maandag 12 juli wordt de richtlijn neusverkouden kinderen op advies van het OMT versoepeld: bij milde 
klachten zoals keelpijn of niezen mogen kinderen t/m 12 jaar naar school en naar de kinderopvang, en krijgen ze geen 
testadvies meer.  
 
We moeten wel blijven oppassen, nog niet iedereen is beschermd. De anderhalve meter afstandsmaatregel tussen 
volwassenen en v(s)o-leerlingen en tussen volwassenen onderling blijft voorlopig van kracht. De andere basisregels 
blijven ook gelden: handen wassen, testen en thuisblijven bij klachten. Draag een mondkapje waar dat moet, zoals op de 
gangen van middelbare scholen. Blijf onverhoopte besmettingen melden bij de GGD en volg hun adviezen op.  
 
Wat kunt u verwachten? 
Op dit moment hebben we de verwachting dat de huidige maatregelen ook bij de start van het nieuwe schooljaar blijven 
gelden. Aan de hand van de situatie en de cijfers adviseert het OMT in augustus of de richtlijnen hetzelfde blijven, verder 
kunnen worden versoepeld of juist aangescherpt moeten worden. Ze kijken daarbij onder meer naar het verloop van de 
vaccinatiegraad en de ontwikkeling van de nieuwe virusvarianten. Op basis van hun advies besluit het kabinet op 13 
augustus of de maatregelen worden doorgezet, af-, of opgeschaald worden.  
 

We zullen u over de maatregelen waarmee we gaan starten informeren op vrijdag 20 augustus. Mocht u in 

uw gezinssituatie de komende vijf dagen te maken krijgen met een positieve testuitslag wilt u dit dan 

doorgeven aan ons (f.vandegevel@allente.nl zodat we, als dat nodig andere ouders uit deze groep 

kunnen informeren. 
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