
 

 

Datum 19 augustus 2021 
Onderwerp corona/bereikbaarheid/boeken 
  

Behandeld door Alinka Spijkers 
Telefoonnummer 0513 - 482166 
 

 

 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),  
 
Nog even en dan zit de vakantie erop. Voor de vakantie hebben we informatie gestuurd over de start 
van het schooljaar 2021-2022. Dat is alweer een tijdje geleden. Mocht je de informatie niet meer 
hebben of kunnen vinden, kijk dan even op de website van Plein Joure. In het laatste nieuwsbericht 
vind je linkjes naar de mails/brieven die zijn verstuurd.  
 
Coronavirus en school 
We zijn blij dat we ‘gewoon’ open kunnen en we hopen op een zo normaal mogelijk schooljaar waarin 
het coronavirus niet zorgt voor veel beperkingen. Het virus is nog niet weg en daarom heeft de 
overheid bepaald dat er in het voortgezet onderwijs enkele maatregelen blijven gelden, mogelijk heb 
je daar al iets over gehoord.  
 
De maatregelen die gelden zijn vrijwel hetzelfde als voor de vakantie. Toen heeft iedereen zich er 
goed aangehouden en we doen een beroep op jullie om dat nu weer te doen. Hopelijk kunnen we 
eind september afscheid nemen van de beperkingen op school. 
 
Samengevat komt het hierop neer: 
- Het dragen van een mondkapje in het gebouw, buiten het klaslokaal is verplicht; 
- Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot medewerkers (en medewerkers onder elkaar 

houden die afstand ook); 
- Daarnaast geldt nog steeds: heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen bij de GGD. 

Leerlingen die vanwege klachten thuis moeten blijven, worden door de ouders of verzorgers 
ziekgemeld.  

- We vragen of verzorgers het ziekmelden zo veel mogelijk telefonisch te doen. We kunnen 
dan namelijk meteen bespreken of de leerling online deel zal nemen aan de lessen. 

 
Leerlingen die dat willen, kunnen op verzoek twee keer per week een zelftest ophalen bij dhr. Pieter 
Zandbergen, een van onze conciërges.  
 
Daarnaast heeft de ventilatie op school onze aandacht. Het kan zijn dat ramen en deuren regelmatig 
open staan en het daardoor frisser is in de school.  
 
Telefonisch bereikbaar 
Vanaf dit schooljaar is Plein Joure op één centraal telefoonnummer bereikbaar, namelijk 0513-
482166. Dit is ook het telefoonnummer dat u ’s ochtends kunt gebruiken om uw zoon/dochter 
eventueel ziek te melden tussen 07:30 – 08:30 uur. 
 
Boeken 
Aankomende dinsdag ontvangen de leerlingen de lesboeken. Op dit moment komen er nog dagelijks 
leveringen binnen, maar helaas hebben we nog niet alle lesboeken ontvangen. Dit kan betekenen 
dat de leerlingen bij de start van de lessen nog niet alle boeken in hun bezit hebben. Zodra de 
ontbrekende boeken worden nageleverd delen we die uiteraard meteen uit aan de leerlingen.  
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We kijken ernaar uit om alle leerlingen aankomende dinsdag weer op school te ontvangen. We maken 
er samen met de leerlingen graag weer een mooi, leerzaam en vooral succesvol jaar van.  
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die aan 
ondergetekenden stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Antje de Boer en Alinka Spijkers 
Directie Plein Joure 


