
 
 

Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen  

van Elan Onderwijsgroep 

 

Betreft: start nieuwe schooljaar 

Stiens, 13 augustus 2020 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Komende maandag starten de scholen van Elan Onderwijsgroep voor het nieuwe schooljaar. De 

zomervakantie is dan ten einde gekomen. We hopen dat u terug kunt kijken op een mooie periode. In 

deze nieuwsbrief willen we u nader informeren over de start van het nieuwe schooljaar. 

De tijd voor de zomervakantie was in vele opzichten een bijzondere te noemen. Naast het feit dat onze 

kinderen thuisonderwijs hebben gekregen, zijn ook maatregelen rondom het Coronavirus genomen op 

alle scholen van Elan Onderwijsgroep. In de afgelopen periode zijn voorbereidingen getroffen om een 

goede start mogelijk te maken. 

Ventilatiesystemen – frisse lucht 

In de zomervakantie zijn de ventilatiesystemen van al onze scholen gecontroleerd. Zo zijn alle filters 

vervangen en is onderhoud uitgevoerd. Voor extra frisse lucht kunnen in veel lokalen ventilatieroosters en 

ramen open worden gezet. Dit is echter per school verschillend.  

Start nieuwe schooljaar 

De afgelopen maanden hebben we kunnen wennen aan alle hygiëne maatregelen, zoals het handen 

wassen, het houden van anderhalve meter afstand en het thuis blijven bij klachten. Een aantal 

maatregelen worden in verband met de start van het komende schooljaar er nogmaals uitgelicht.  

In algemene zin geldt voor alle scholen dat zij zich moeten zich houden aan de volgende regels: 

• strikte hygiënemaatregelen van het RIVM; 
• besmettingsgevallen melden bij de GGD; 
• het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden; 
• goede check of kinderen aan corona gerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven. 

Aanvullend gelden ook de volgende regels: 

• de leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 

• het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand van de leerlingen; 

• leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis; 

• ouders komen niet in de school, tenzij dit echt noodzakelijk is.  

We hopen met elkaar op een goede start. Ik hoop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mark Vrolijk 

Directeur Bestuurder 

Elan Onderwijsgroep 


