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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 

Allereerst willen wij iedereen een gelukkig en vooral een gezond nieuwjaar wensen. 
 
Maandagavond 3 januari jl. heeft het kabinet een persconferentie gegeven met betrekking tot het coronavirus. 
Goed nieuws, want de scholen mogen vanaf maandag 10 januari a.s. weer open.  

Wat betekent dit? 

SCHOLEN OPEN VANAF 10-01-2022 
Vanaf aanstaande maandag, 10 januari, mogen de scholen voor voortgezet onderwijs weer open. Dat betekent 
dat alle leerlingen weer naar school mogen en we weer fysiek onderwijs kunnen geven. Alle leerlingen zijn 
volgens het rooster in Magister weer welkom op school. We houden ons daarbij aan de volgende maatregelen: 

• bij klachten blijf je thuis en laat je jezelf testen; 
• in de school houd je je aan de basisregels omtrent hygiëne; 
• Voor leerlingen geldt de 1,5 meter afstand maatregel ten opzichte van medewerker en ook voor 

medewerkers onderling; 
• in de school draag je een mondkapje. Als je zit kan het mondkapje af; 
• ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school, tenzij het echt niet anders kan; 
• voor leerlingen en medewerkers geldt het advies om twee keer per week een zelftest te doen, 

vóórdat je naar de school gaat. 

GEZONDHEID   
Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM (koorts, hoesten, verkoudheid of keelpijn), meld 
je je natuurlijk nog steeds ziek bij school. Het is belangrijk dat je je houdt aan de gezondheidsrichtlijnen van 
het RIVM. Lees die goed en houd je daar aan. Kijk regelmatig naar updates op de site van het RIVM.  
 
VRAGEN?  
Voor vragen kan je terecht bij je mentor of de schooldirecteur. Je kunt je vraag ook per mail sturen naar: 
corona@vova.nl. Voor vragen over het coronavirus: zie de websites www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.  
 
Nog een fijne afsluiting van de kerstvakantie en tot maandag! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De heer R. Versteeg 

Directeur Hubertus & Berkhoff 
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