
  

 

 
 

 

Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 3 t/m 6 
 

 
Oldenzaal, 29 november 2021, 

 
Betreft: update Coronamaatregelen 
 

 
Geachte ouder, verzorger, beste leerling, 
 
 
Gisteren heb je een e-mail ontvangen met een update van de coronamaatregelen.   
 
Onderstaand worden aanvullende maatregelen weergegeven die gelden bij ons op school. 

 
• Om spreiding van leerlingen in de pauzes te bewerkstellingen, pauzeren de leerlingen van 

leerjaar 3 apart van de overige leerjaren. Dit gaat in vanaf woensdag 1 december.  
Zie onderstaande roosters, deze roosters worden ook weergegeven in Zermelo: 

 

Leerjaar 3:   

Leerjaar 4 en 
hoger:  

       
Lestijden 50 minuten 
rooster  

Lestijden 50 minuten 
rooster 

1e uur 08:30 09:20  1e uur 08:30 09:20 

2e uur 09:20 10:10  2e uur 09:20 10:10 

pauze 10:10 10:30  3e uur 10:10 11:00 

3e uur 10:30 11:20  pauze 11:00 11:20 

4e uur 11:20 12:10  4e uur 11:20 12:10 

pauze 12:10 12:40  5e uur 12:10 13:00 

5e uur 12:40 13:30  pauze 13:00 13:30 

6e uur 13:30 14:20  6e uur 13:30 14:20 

7e uur 14:20 15:10  7e uur 14:20 15:10 

8e uur 15:10 16:00  8e uur 15:10 16:00 

 

• Omdat iedereen buiten het klaslokaal het mondkapje draagt, wijzen we je er nogmaals op 
dat je voor het verlaten van het lokaal het mondkapje opdoet.  

• Loop op de gangen zoveel mogelijk rechts, dat bevordert de doorgang en vergemakkelijkt 
de 1,5 meter regel.  

• Probeer na de pauzes opstoppingen in de gangen te voorkomen door gelijk het lokaal in te 
gaan.  

• Tussen leerlingen en docenten is het houden van 1,5 meter afstand op school niet 

verplicht. We adviseren om dit toch zoveel mogelijk te doen. Alle andere aanwezigen van 
18 jaar en ouder moeten in de school wel 1,5 meter afstand houden van elkaar en van 
docenten.  

• Daarnaast ben je gevraagd twee keer per week thuis een zelftest te doen. Deze zelftesten 

zijn altijd vrijwillig en kunnen door jou opgehaald worden bij de receptie (frontoffice).  
• We begrijpen dat het in de lokalen soms koud is en dat je daarom je jas meeneemt naar 

het lokaal. Toch willen we je vragen veel laagjes aan te doen om de kou op te vangen, 
zodat de jassen, mutsen en handschoenen zoveel mogelijk in de kluisjes terechtkomen. We 
hebben in de lokalen niet voldoende ruimte om ook de jassen te bergen.  

 
Alvast dank voor je medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

 


