
 

 

 

 

 

Nieuwegein, 16 oktober 2020 

      

Betreft: informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Nog even en dan hopelijk een rustige herfstvakantie waarin helaas nog steeds niet alles ‘normaal’ zal zijn. 

U heeft het dinsdag 13 oktober kunnen horen en in de kranten kunnen lezen, de maatregelen om 

verspreiding van Corona tegen te gaan, zijn verder aangescherpt. 

Schoolbeleid 

In afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel dat het dragen van mondkapjes in de openbare ruimten 

op school gaat verplichten, handhaven wij ons huidige beleid. We blijven vanzelfsprekend de 1,5 meter 

afstand hanteren. En we blijven dringend adviseren om een mondkapje te dragen. Dit advies wordt door heel 

veel leerlingen gelukkig gevolgd. Onze complimenten daarvoor. Helaas constateren wij ook dat een groep 

leerlingen erg vaak moet worden aangesproken op het niet dragen van het mondkapje, zonder dat zij 

hiervoor een doorslaggevende reden kunnen geven. 

Misschien kunt u dit thuis bespreken met uw zoon of dochter? Want of dit nu mede komt door het dragen 

van de mondkapjes of niet; het aantal besmettingen op het Oosterlicht is tot nu toe uitzonderlijk laag, dit 

geldt voor onze leerlingen en voor ons personeel. Het is in ieders belang dit zoveel mogelijk vast te houden. 

Alleen op deze manier verkleinen we de kans op besmetting en kunnen we ons onderwijs in deze tijd in 

stand houden. Bij eventueel vergeten van een mondkapje is dit voor 50 cent bij de receptie te verkrijgen. 

(Dus mocht uw zoon of dochter om een zakgeldverhoging vragen ….) 

Ziekmeldingen 

Om de ontwikkelingen van het Coronavirus ook in de vakantie bij te kunnen houden, is voor onze locatie 

Nieuwegein het volgende mailadres aangemaakt: corona.nieuwegein@oosterlicht.nl. 

Blijft u ook in de herfstvakantie dus s.v.p. Corona-gerelateerde berichten, zoals uitslagen van Coronatesten, 

thuisisolaties, etc. melden via dit mailadres.  

Steunpunt Coronazorgen 

Wij werden door een ouder van een leerling gewezen op het Steunpunt Coronazorgen, 

www.steunpuntcoronazorgen.nl. Dit steunpunt is opgezet in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het RIVM voor iedereen in Nederland die vragen 

heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander. U vindt hier actuele relevante informatie en tips over 

hoe u met (mentale) zorgen over de gevolgen van Corona om kunt gaan en er zijn doorverwijzingen naar 

hulp.  

Tot slot 

Wij wensen iedereen een heel fijne, maar vooral gezonde herfstvakantie toe. 

Houdt u er rekening mee dat na terugkomst uit een oranje of rood gebied de 10 dagen thuisquarantaine 

geldt? 

Vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

Gert Munters, 

rector a.i. 
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