
Vrijdag 1 mei 2020 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij het vervolg op mijn bericht van woensdag 29 april jl. 
In dat bericht heb ik u al veel verteld over de organisatie en inhoud van onze schooldagen 
vanaf maandag 11 mei a.s. 
Overigens, mocht u dit bericht (of eerdere berichten) kwijt zijn, alle berichtgeving rondom 
'Corona' staat op de website van onze school, in het beveiligde gedeelte. 
 
Vandaag stuur ik u, zoals aangekondigd, ons opstartprotocol. 
In dit protocol staat verwoord hoe we de organisatie inrichten, juist ook m.b.t. veiligheid en 
hygiëne. 
We hebben hier als team al veel over van gedachten gewisseld, ook in samenspraak met 
andere scholen. 
De komende week zal dat nog een vervolg krijgen. 
Het is dus mogelijk dat dit protocol nog op een enkel onderdeel wijzigt, maar dat betreft dan 
hooguit een detail. 
In dat geval hoop ik u dit  vrijdag 8 mei a.s. door te geven, samen met de 
Kompasnieuwsbrief die dan weer verschijnt. 
 
U zult zien dat bepaalde dingen de komende weken echt even anders gaan en dat vraagt 
van ons allemaal een iets andere manier van denken. 
Voor ons zal het erg wennen zijn om fysiek zo goed mogelijk 1,5 meter afstand van de 
leerlingen te houden. 
Ook voor de leerlingen zal het vreemd zijn dat ze niet meer dicht naast hun juf kunnen 
staan/zitten. 
Echter, met inzet van beide kanten zal dit zeker lukken. 
 
Voor u als ouders zal het een verandering zijn dat u voorlopig niet op het plein en dus ook 
niet in de school mag komen. 
De komende weken mag u niet verder komen dan tot het hek, helaas... 
Zeker voor de kleuters en hun ouders kan dit lastig zijn. 
Ik hoop dat ook dit snel zal wennen....... 
 
Ik vertrouw er absoluut op dat we met elkaar, ouders en team, onze uiterste best zullen 
(blijven) doen om onze kinderen/leerlingen ook in deze onzekere tijd een zo goed en veilig 
mogelijk (leer)klimaat te bieden. 
En ... we hoeven dit niet in eigen kracht te doen! 
In alles, dus ook in zaken betreffende de school en het schoolgaan, mogen we onze hulp 
verwachten van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Zijn zegen en nabijheid wens ik u toe in al uw omstandigheden! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 



G.A. (Gea) Geneugelijk 
 (directeur) 
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