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Mondkapjes per 1 december verplicht. Zonder mondkapje geen toegang tot het schoolgebouw.
Al twee maanden dragen al onze leerlingen en medewerkers een mondkapje op school. Dit
omdat het dringend werd geadviseerd door het RIVM. Wij nemen in onze school waar dat
iedereen dit advies overneemt en zich er meestal goed aan houdt.
Vanaf a.s. dinsdag 1 december is het dragen van mondkapjes op school wettelijk verplicht.
Zonder mondkapje mag je het schoolgebouw niet in. Aangezien dit nu wettelijk verplicht is,
zullen we iedereen hier aan houden. Ook tijdens het verplaatsen in het schoolgebouw moet je altijd een
mondkapje dragen. Dus ook in de gangen, de toiletten, het Plein en de aula.
De afgelopen weken hebben we al goed kunnen oefenen. Wanneer je een mondkapje was vergeten, werd
deze alsnog door ons verstrekt. Kosten noch moeite zijn gespaard.
Vanaf 1 december is iedereen zelf verantwoordelijk een mondkapje bij zich te hebben. Indien een leerling
geen mondkapje bij zich heeft , zijn mondkapjes tegen betaling op school te verkrijgen bij de
leerlingeningang. Ze kosten 0,50 euro per stuk. Twee voor een euro.
Als je geen geld bij je hebt krijg je geen mondkapje en heb je geen toegang tot het schoolgebouw en word je
als afwezig genoteerd.

Tip voor ouders/verzorgers.
We verzoeken u om dit met uw kind te bespreken en hem of haar te voorzien van voldoende mondkapjes.
Het is handig wanneer er reserve-mondkapjes in het kluisje van uw kind liggen. Wilt u uw kind er aan
herinneren dat ze iedere dag met mondkapje naar school komen? Leg er ’s avonds vast een klaar naast de
telefoon van uw kind. De telefoon wordt nooit vergeten namelijk.

