
             

UPDATE CORONA  

 

Hoogeveen, 13 januari 2021 

 

Beste leerling van onze school en beste ouder,  

De meeste leerlingen kunnen al bijna een maand niet naar school. Heel vervelend, als school 
proberen we er alles aan te doen om de leerlingen betrokken te houden en digitaal les te geven.   

Vanaf half december mogen bepaalde groepen leerlingen wel naar school. Deze uitzondering geldt 
voor onder andere: 
- leerlingen van alle examenklassen 
- leerlingen die schoolexamens moeten maken 
- leerlingen die praktijkvakken moeten volgen 
- leerlingen van onze praktijkschool 

Leerlingen onderling ook 1,5 meter afstand 
En dan is er gisteravond de persconferentie waarin de premier aangeeft dat de lockdown wordt 
verlengd tot 8 februari én dat er in het voortgezet onderwijs nog een tandje bij moet. Nieuw is 
namelijk dat leerlingen onderling nu ook 1.5 meter afstand moeten houden. Ook in de klaslokalen. 
Dat is een ingrijpend besluit, voor jou als leerling en ook voor ons als school.   

Op school wordt deze week het nodige aangepast zodat leerlingen vanaf komende maandag 18 
januari onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. Zo zal bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat in 
een klaslokaal les heeft, veel minder zijn.  

Zorg voor elkaar en houd afstand 
Wat we van jou als leerling vragen, en van u als ouder om te stimuleren, is dat jij je overal houdt aan 
de 1,5 meter afstand. De 1,5 meter afstand geldt niet alleen in klaslokalen maar ook op het 
schoolplein, in gangen, de aula en in de kantine. Dat zal soms lastig zijn, maar we rekenen erop dat jij 
je best hiervoor doet.   

We weten niet hoe lang deze situatie gaat duren, maar samen komen we door deze moeilijke 
periode heen. Word niet boos als iemand je aanspreekt en help elkaar. Alleen met z’n allen kunnen 
we ervoor zorgen dat de lockdown niet meer nodig is. Dan kunnen alle leerlingen, ook de leerlingen 
die nu noodgedwongen helemaal online les krijgen, zo snel mogelijk weer gewoon naar school.    

Vriendelijke groet,  

Mede namens de schoolleiding,  
Dries Koster 
Directeur bestuurder RSG Wolfsbos 


