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De leerlingen van de Norbertus Gertrudis Mavo 
en hun ouders 
 
Roosendaal, 3 september 2021 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
De zomervakantie zit er voor iedereen weer op. Hoewel het weer de komende week zomerser wordt dan we de 
afgelopen weken gewend waren, start aanstaande maandag het nieuwe schooljaar. Zoals bekend, gaan de 
scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig open. Dat geldt ook voor de Norbertus Gertrudis Mavo. We 
verwachten onze leerlingen dus maandag 6 september weer op school: 
 
• Leerlingen van klas 1 om 12.45 uur op het plein vóór de hoofdingang 
• Leerlingen van klas 2 om 11.15 uur bij de ingang van de rode garderobe 
• Leerlingen van klas 3 om 12.15 uur bij de ingang van de rode garderobe 
• Leerlingen van klas 4 om 13.15 uur bij de ingang van de rode garderobe 
 
De overheid heeft in overleg met het RIVM besloten dat op de scholen nog de volgende corona-
maatregels gelden: 
 
Coronamaatregels op school 
Op school moet iedereen zich aan de volgende maatregels houden: 
• Iedereen houdt zich aan de basisregels: o.a. handen wassen en bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD.   
• Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school.  
• Iedereen draagt een mondkapje in de gangen en andere ruimten waar het lastig is om 1,5 meter afstand te 

houden tussen leerlingen en medewerkers. In het klaslokaal mag het mondkapje af als de leerlingen zitten. 
• Leerlingen en medewerkers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn kunnen zich twee keer in de week thuis 

preventief testen.  
 

Niet of nog niet volledig gevaccineerd 
Wanneer je niet of nog niet volledig gevaccineerd bent is preventief testen van groot belang. Met preventief 
testen bedoelen we twee keer per week testen, zonder dat er klachten zijn die kunnen wijzen op een 
coronabesmetting. Heb je wel klachten die passen bij corona dan blijf je thuis en maak je een afspraak maken 
voor een coronatest bij de GGD.  Door gebruik van zelftesten kunnen we het aantal besmettingen op school 
zoveel mogelijk voorkomen waarmee het onderwijs op school door kan gaan.  
Wanneer je volledig gevaccineerd bent is het gebruik van zelftesten niet meer nodig. 
Zodra de maatregelen aangepast worden, zullen wij jou en je ouders hierover natuurlijk informeren. 
 
In de volgende gevallen vragen wij leerlingen (nog) niet naar school te komen: 
• Als een leerling in quarantaine zit, bijvoorbeeld na vakantie in een oranje reisgebied 
• Bij ziekteverschijnselen als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verlies van reuk of smaak of meer dan 

38 graden koorts. 
Wilt u, als hiervan sprake is, maandag a.s. contact opnemen met de afdelingscoördinator van uw zoon of dochter? 
(De heer De Kok voor leerjaar 1 en 2, de heer Nouws voor leerjaar 3 en 4). 
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Natuurlijk kan het voorkomen dat docenten lessen online vanuit thuis moet verzorgen omdat zij ziekte hebben 
die op corona kunnen wijzen.  We hopen dat dit tot een uitzondering beperkt blijft en dat er dit schooljaar minder 
ingrijpende aanpassingen in het onderwijs nodig zullen zijn.  
 
Wij hopen al onze leerlingen maandag weer in goede gezondheid op school te ontmoeten en wensen jullie 
allemaal een fijn, leerzaam en gezond schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. K. Nieuwkerk, collegedirecteur, 
 
Dhr. J. W. de Regt, 
Dhr. M.A.A.M. Mathon, 
Mw. H.C.H. de Kruif, 
domeinleiders 
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