
 

 

Aan:   Ouders/verzorgers van onze leerlingen 

 

Onderwerp:  Schooljaar 2020-2021 en corona 

 

 

Dantumadiel, 13 augustus 2020 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

De schoolvakantie nadert het einde. Vanaf maandag 17 augustus hopen we het nieuwe schooljaar 

weer op te starten. U bent wellicht niet op vakantie geweest, in Nederland gebleven of toch nog 

vertrokken naar het buitenland. Hoe of waar dan ook, ik hoop dat u een goede tijd hebt gehad. 

 

Wellicht is het u vergaan als mij; na een lastig schooljaar vanwege alle perikelen rond het COVID-19 

virus hoopte ik dat na de vakantie alles weer redelijk normaal zou worden. Helaas zijn we de 

afgelopen weken en dagen opgeschrikt door een toename van het aantal besmettingen. Neem alleen 

al de recente besmettingshaard in Dokkum. Daarmee komt het heel dichtbij! 

 

Een zorgelijke ontwikkeling, die voor premier Rutte en minister De Jonge aanleiding gaven om hun 

zomerreces te onderbreken en op 6 augustus voortijdig een persconferentie te geven over de huidige 

zorgelijke ontwikkelingen.  

 

Als gevolg van bovenstaande hebben we vooralsnog besloten de regels uit het Protocol Basisonderwijs 

ter bestrijding en voorkoming van besmetting gedurende het gehele schooljaar ’20/‘21 te 

continueren. Dat betekent dat alle activiteiten van onze jaarkalender daarop zullen worden aangepast. 

Ook eventuele aanpassingen van roosters zullen zoals het zich nu laat aanzien gedurende het gehele 

jaar worden gehandhaafd. Contacten met ouders kunnen alleen plaatsvinden op afspraak. Dit 

betekent ook dat we bij het begin en het einde van de schooldag helaas nog steeds geen ouders in de 

school kunnen ontvangen. Elke school zorgt voor het goed opvangen van (met name de nieuwe) 

leerlingen op het plein. 

 

Kinderen die de afgelopen weken jarig zijn geweest of binnenkort jarig zijn, willen natuurlijk graag 

trakteren op school. Daar hebben we alle begrip voor, maar vanwege de corona moeten traktaties wel 

aan regels voldoen. Bij ons op de scholen betekent het dat er voorlopig alleen voorverpakte traktaties 

uitgedeeld mogen worden.  

 

Natuurlijk hadden ook wij het liever anders gezien, maar de situatie vraagt nog steeds om voorzichtig-

heid. We doen daarom een beroep op u als ouders om ons hierin te steunen en u met ons te houden 

aan de regels. Op deze wijze hopen we een nieuwe lockdown te kunnen voorkomen en het onderwijs 

aan de kinderen te kunnen garanderen. Desalniettemin zijn we dankbaar weer te kunnen starten en 

wensen we u met uw kinderen een heel fijn schooljaar toe. 

 

Voor vragen kunt u mij bellen (06-13147902) of mailen (g.vantol@pcbodantumadiel.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gert van Tol, directeur-bestuurder 
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