
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste leerling en ouder/verzorger, 

 

Het schooljaar 2021-2022 gaat volgende week dinsdag van start. Fijn dat ondanks corona we allemaal 

met elkaar dit schooljaar kunnen starten. Met elkaar maken we er een mooi schooljaar van! 

 

Corona is niet verdwenen 

Vorige week is op de persconferentie aangegeven dat we als school op dezelfde manier verder kunnen 

gaan zoals de situatie voor de zomer was. Dit betekent dat we met elkaar elke dag naar school kunnen. 

Echter is het virus niet weg en daarom zijn er nog steeds maatregelen die gelden om veilig naar school te 

kunnen blijven gaan. Over ongeveer een maand zal de overheid bekijken of aanpassingen in de 

maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Als we ons aan de basisregels houden mogen wij ook weer 

overige activiteiten organiseren zoals excursies, kennismakingsactiviteiten, ouderavonden, etc.  

 

De maatregelen op school: 

• Leerlingen houden 1,5m afstand tot volwassenen en volwassenen onderling natuurlijk ook; 

• Was regelmatig je handen, bij binnenkomst blijft dit verplicht; 

• In de gangen, bij het verplaatsen, door school draagt iedereen een mondkapje; 

• Bij corona-klachten blijf je thuis en laat je je testen; 

• Als je nog niet volledig gevaccineerd bent, vragen we je om tweemaal per week een zelftest te 

doen. De zelftesten kun je ophalen bij de conciërge op school.  

 

Pauze  

Afgelopen schooljaar was het verplicht om buiten pauze te houden. Dat is nu niet meer verplicht er kan 

dus ook weer pauze in school worden gehouden, verdeeld over de Wijhezaal (onderbouw) en 

bovenbouwplein. We zullen jullie wel stimuleren om toch bij lekker weer naar buiten te gaan. Het 

basketbalplein hebben we aangepast, daar staan nu ook doelen om te voetballen.  

 

Ventilatie 

Door corona is er ook extra aandacht voor de ventilatie binnen scholen. Bij ons op school heeft de 

bovenverdieping nu ook nieuwe ventilatie gekregen inclusief koeling voor als het komende zomer weer 

warm gaat worden.  

 

Voor nu wens ik iedereen een heel fijn schooljaar toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Capellenborg 

 

Sven Metsemakers 

Directeur Capellenborg 

 

Datum Betreft 

20 augustus 2021 Start schooljaar 21-22 


