
 

 

 

 

 

Nunspeet, 20 aug. 2021 

Betreft: informatie en verwachtingen rondom de ontwikkelingen m.b.t. corona en het ‘van start gaan van 
de school’ op maandag 30 aug. 2021  

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Allereerst hopen we dat alle gezinnen tot op heden een fijne vakantie meemaken. Waarom deze brief 

tijdens de vakantie?  

 

Zoals aangegeven in het Sterjournaal was het bij de start van de zomervakantie niet te voorspellen wat 

de ontwikkelingen rondom corona zouden zijn. Daarom gaf ik aan dat u in de 5e week een ‘update’ zou 
krijgen. Ook maakten we de jaarkalender 2021/2022 alsof er ‘geen corona’ is. Hierbij ontvangt u de 

toegezegd informatiebrief met daarin een toelichting op genomen besluiten en (eventuele) gevolgen en 

oplossingen.  

 

Corona algemeen en de start van het primair onderwijs  

De scholen voor het primair en voortgezet onderwijs hebben op 16 aug. jl. een schrijven ontvangen van 

het ministerie van het OCenW rondom de start van het schooljaar. De boodschap is dat er vanwege de 

nu bekende gegevens rondom de besmettingscijfers voor het primair onderwijs vrij weinig verandert. 

Per 30 augustus starten we dan ook gewoon weer met school. Daarbij blijven de huidige maatregelen – 

zoals die bekend waren van voor de zomervakantie - van kracht. Het is fijn dat we dit schooljaar niet 

starten met een Lockdown. Het is zo en dat wordt ook verwoord in de brief van het ministerie van het 

OCenW dat het uitgangspunt is dat de 1,5 meter afstandsregel wordt losgelaten per 20 september a.s. 

Dit als de besmettingscijfers dat ‘toelaten.’ In drie a vier weken kan er echter veel veranderen. 

 

Kennismakingsavonden 

Tijdens de startvergadering zal het team spreken over de wijze waarop we deze avonden kunnen laten 

plaatsvinden. We zullen hierover dan zo spoedig als mogelijk communiceren. Dit alles is weer afhankelijk 

van verschillende factoren en verwachtingen rondom corona, waarbij het uiteraard zeer interessant 

wordt of rond 20 september besloten wordt of o.a. de ‘1,5 meter afstandsregel’ opgeheven wordt.  

 

Jaarkalender 2021/2022 en activiteiten 

Net als het afgelopen jaar is het mogelijk dat bepaalde activiteiten vervallen of anders worden ingericht. 

Naast de nieuwsbrief is Parro daarvoor een bekend communicatiemiddel. Maandag 30 augustus 

verschijnt het eerst sterjournaal waarin we u uiteraard verder informeren.  

 



Tot slot 

We wensen alle kinderen en gezinnen nog een fijne laatste (vakantie) week toe. Vanuit de school zal er 

waar nodig steeds gecommuniceerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martijn van der Weerd 

Interim-directeur de Morgenster 

 

 

 

 


