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Vervallen van Corona-maatregelen 
Op 18 februari en vervolgens op 25 februari vervallen bijna alle Corona-maatregelen. Daarom deze 
extra nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen welke gevolgen dat heeft op de dagelijkse gang van zaken in 
en om de school. 
 
Vanaf vrijdag 18 februari (vandaag) 
Iedereen die Corona heeft, gaat 5 dagen in quarantaine (i.p.v. 7 dagen). Na die 5 dagen, mits 24 uur 
klachtenvrij, mogen we dus weer naar school. Blijft u positieve besmettingen a.u.b. doorgeven via 
debron@edu-ley.nl. 
 
Vanaf maandag 21 februari (a.s. maandag) 
De cohortering wordt opgeheven. Dat betekent dat groepen weer met en door elkaar mogen werken 
en spelen. Deze week houden we nog wel even ons Corona-pauzerooster aan. Na de vakantie 
hanteren we weer het normale rooster.  
We gebruiken ook weer onze reguliere ingangen: kinderen mogen dus zelf kiezen welke deur ze 
gebruiken om de school binnen te komen. De nooduitgang voor groep 7 wordt niet meer gebruikt. 
En groep 5 blijft gewoon de ingang van Humankind gebruiken. 
Ouders mogen voor afspraken de school weer in. Of als u iets komt brengen, of uw kind komt halen, 
kan dat ook weer gewoon. Daarbij geldt in deze week nog wel de 1,5 meter afstand en het gebruik 
van mondkapjes. 
 
Vanaf dinsdag 8 maart (dinsdag na de vakantie) 
Dan vervalt het gebruik van mondkapjes en hoeven we geen 1,5 meter afstand meer te houden. 
Het advies om tweemaal per week een zelftest te doen blijft gehandhaafd. We delen iedere vrijdag 
in de groepen 6 t/m 8 de zelftesten uit. 
 
Inloopweek: 8 maart t/m 11 maart 
Zoals u weet hebben we tijdens de Corona-periode gezien dat de kinderen erg zelfstandig zijn 
geworden. En dat de schooldagen veel rustiger en op tijd beginnen. Daarom was besloten om met 
inloopweken te gaan werken.  
Wanneer zijn ouders welkom in de school?  

• In de ochtend tussen 8:20 uur en 8:30 uur in de week (dus van maandag t/m vrijdag) na iedere 
vakantie. De eerste inloopweek is nu dus van dinsdag 8 maart t/m vrijdag 11 maart. Wanneer er 
geen inloopweek is, komen de kinderen zelfstandig de school binnen.  

• Ouders van nieuwe kleuters mogen hun kleuter de eerste 2 weken de klas in brengen. We blijven 
de klassendeuren op het schoolplein gebruiken, dus mogen de ouders van de kleuters het gehele 
jaar door hun kleuter tot aan de klassendeur brengen.  

• Wij zullen a.d.h.v. leuke projecten u als ouder geregeld uitnodigen om een kijkje in de groep of 
op school te komen nemen.  

• En natuurlijk kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken na schooltijd. 

 
De een is dolblij met het vervallen van de maatregelen, de ander vindt het nog een beetje 
spannend. Wij respecteren al die meningen en gevoelens. En houden daarin rekening met 
elkaar. Maar het zicht op het normale, is toch wel heel fijn! Goed weekend gewenst. 
Groeten, Corinne 
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