Zwolle, 27 november 2021

Beste leerling,
Gisteravond heeft het kabinet de coronamaatregelen verder aangescherpt. Ook is er gesproken over de
maatregelen in het voortgezet onderwijs. In deze brief informeren we je wat dit voor jou betekent.
Mondkapjesplicht
Vanaf maandag 29 november geldt er weer een mondkapjesplicht. Dit betekent dat je een mondkapje draagt als
je door de school loopt. In de klas en als je zit mag het mondkapje af.
Neem dus vanaf maandag een mondkapje mee naar school.
Testen en quarantaine regels






Alle leerlingen doen twee keer per week preventief thuis een zelftest. Ook als je geen klachten hebt.
Testen liggen klaar bij de receptie op school.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
Als iemand in je thuissituatie corona heeft, dan blijft iedereen thuis. Ook als je gevaccineerd bent.
Besmette personen gaan in isolatie en huisgenoten in quarantaine. Laat je vijf dagen na het laatste
contactmoment testen (ook als je geen klachten hebt).
Als er in jouw klas corona wordt geconstateerd, bij één van de medewerkers of medeleerlingen, dan
word je daarover door de school geïnformeerd. De klas hoeft niet in quarantaine. Als er een uitbraak is
(dat wil zeggen een oplopend aantal besmettingen in een groep) zal de schoolleiding in overleg met de
GGD passende maatregelen nemen.

Daarnaast blijven de bekende basismaatregelen van kracht:





Was vaak en goed je handen;
Hoest en nies in je elleboog;
Schud geen handen;
Geef elkaar de ruimte; 1,5 meter afstand houden van elkaar is het dringende advies.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor de Landstede Groep scholen op:
www.landstedegroep.nl/coronavirus. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief of zijn er andere dingen
die je bezighouden rondom corona, neem dan contact op met je mentor.
Samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen!
Met vriendelijke groet,
mevrouw Baars-Soppe
directeur

