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Willemstad, 21 maart 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Vanuit het ministerie geeft men via onderstaand addendum het volgende aan:
Naar aanleiding van de genomen maatregelen met betrekking tot de COVID-pandemie
wordt de volgende vertaalslag opgesteld met betrekking tot de bestaande protocollen in het
onderwijs. In het algemeen wordt gesteld dat:
-

het dragen van mondkapjes niet meer verplicht gesteld wordt, maar wel wordt
aanbevolen
bijeenkomsten mede plaats kunnen vinden in gesloten ruimte met dien verstande
dat er voldoende afstand gewaarborgd wordt tussen de personen
vaccinatie wordt aanbevolen
dat er voor ouders/voogd toegang tot het schoolterrein wordt toegestaan

Uitgaande van bovenstaande zullen vanaf heden de volgende afspraken voor VJM College
gaan gelden.

Afzetten en ophalen van kinderen
1. Kinderen blijven alleen naar binnen en buiten lopen via de hoofdpoort. De
zelfstandigheid die de kinderen nu hebben willen we graag waarborgen.
2. Toegang tot het schoolterrein wordt toegestaan bij activiteiten, indien nodig of als
een ouder een afspraak heeft met de klassenleerkracht/MT/personeel. We vragen u
om het socialiseren met ouders onderling, buiten het schoolterrein te houden.
3. Bij bijeenkomsten in een gesloten ruimte gelieve voldoende afstand tussen personen
te houden (2 m.). Indien dit niet mogelijk is, is het dragen van een mondneusmasker
verplicht.
4. In het geval dat u een gesprek heeft met een leerkracht/MT/personeel vragen wij u
toch een mondneusmasker te dragen.
5. In alle andere gevallen wordt het dragen van een mondneusmasker aanbevolen.
6. Spelen in cohorten komt te vervallen. De pauze wordt weer van 10.15-10.30 uur
voor de groepen 3 t/m 8.

7. De gespreide ophaaltijden komen te vervallen.
Ophalen gaat weer op de volgende manier:
De ruimte vóór het schoolhek blijft leeg. Telkens wordt via een bord
bekendgemaakt welke groep in de hal staat. De ouder van de desbetreffende groep
loopt dan naar de lege ruimte voor het hek en het kind loopt naar de ouder toe.
-

Cyclus 1 (groep 1 t/m 4): ophaaltijd tussen 12.25 en 12.30 uur.
Groepen 1/2 starten en achtereenvolgens gaan de groepen 3 naar buiten gevolgd
door de groepen 4.
Cyclus 2 (groep 5 t/m 8): ophaaltijd is 12.30 uur.
Na de groepen 4 is het de beurt aan de groepen 5, dan 6, 7 en groep 8.
NB: Gelieve uw kind(eren) tijdig op te halen. Na 12.45 uur is er geen toezicht meer
op kinderen die te laat opgehaald worden. Om 13.00u gaat de schoolpoort dicht.

Let op!
Het wegvallen van de gespreide ophaaltijden betekent dat het verkeer
op en om de parkeerplaats bij het ophalen van uw kind(eren) weer
drukker zal zijn.

We drukken u op het hart om:
 rustig en veilig te rijden
 geen telefoongebruik/appen tijdens het rijden
 in de parkeervakken te parkeren
 hier de motor uit te zetten en niet te laten draaien
 niet te roken
 geen harde muziek te draaien
 u te houden aan de verkeersregels
 goed uit te kijken
… zodat we de veiligheid van onze kinderen kunnen waarborgen.
Verder attenderen we u erop om geen waardevolle spullen in de auto te laten als u uw kind
komt ophalen.
Met zijn allen blijven wij zorgdragen voor een veilige werk- en leeromgeving.
Wij rekenen op uw medewerking! Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A.M. van Eenennaam, adj.

