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Geloof in onderwijs 

 

 

 

 

 

Bergambacht, 28 augustus 2020  

 

 

Betreft: start nieuwe schooljaar  

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers, 

 

Maandag gaan de scholen weer van start. Wij zijn dankbaar en blij dat wij iedereen na een 

ontspannen vakantie weer in gezondheid mogen ontmoeten. Wij hopen met elkaar op een 

goed en gezegend schooljaar. 

 

Maatregelen 

Corona houdt de gemoederen nog altijd bezig. Zeker de toenemende besmettingen van de 

afgelopen tijd geven aanleiding tot waakzaamheid. Er wordt op ons allen een beroep gedaan 

om zorgvuldig en verantwoord gedrag te tonen. Dat betreft vooral ons, volwassenen. Kinderen 

in de basisschoolleeftijd spelen nog altijd geen rol van betekenis. De maatregelen zoals die 

voor de zomervakantie golden, zijn nog altijd van toepassing: handen wassen, afstand houden 

en grote groepen vermijden zijn daarin kernbegrippen. Wij vragen u zich hieraan te houden bij 

het halen en brengen van de kinderen. Bijeenkomsten zoals u die in het verleden gewend was 

(bijv. informatie-avonden) worden dit jaar niet of anders georganiseerd. 

 

Ventilatie 

In de laatste vakantieweek was er opeens veel aandacht voor de ventilatie van 

schoolgebouwen. Waar de minister aanvankelijk zei dat die ‘op orde’ was, kwam later toch de 

opdracht aan de schoolbesturen om dit voor 1 oktober ook formeel te toetsen. De PCPO 

Krimpenerwaard heeft haar adviesbureau inmiddels opdracht gegeven dit te onderzoeken. Wij 

verwachten geen bijzonderheden. 

 

Informatie 

Veel van de activiteiten, afspraken en maatregelen worden schoolspecifiek ingevuld. De 

directeur van uw school informeert u daarover zelf verder per brief. Ik verzoek u vriendelijk 

daar goed nota van te nemen en de afspraken zorgvuldig na te leven.   

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

 

G.T. (Gert) Tissink,  

 

directeur-bestuurder  
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