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Nieuwsbrief 2020-02 Het Vlier  
 

 
Deventer,  20 augustus 2020 

 

Kenmerk: BRI/KSS 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
De eerste paar dagen zitten er op. Het is prachtig om te merken dat leerlingen blij zijn dat ze weer naar 
school mogen en hun klasgenoten en vrienden ontmoeten. Ook al onze collega’s zijn vol enthousiasme 
gestart. De vierde klassen hebben afgelopen maandag in het kader van hun introductieprogramma 
theaterworkshops gevolgd. Donderdag en vrijdag waren er voor deze klassen sportactiviteiten waarin ze 
elkaar ook beter konden leren kennen. 
Het lijkt bijna weer normaal.  
Maar toch is dat niet het geval! 
Hoewel er ook leerlingen zijn die hun best doen zich aan de Corona-afspraken te houden, merken we 
toch dat we bij veel leerlingen de afspraken herhaaldelijk onder de aandacht moeten brengen. 
Daarom hebben we gisteren en vandaag de afspraken via de intercom medegedeeld.  
 
Aan u als ouders/verzorgers vragen we de bedoeling van de afspraken met uw zoon/dochter te 
bespreken: we willen een veilige situatie voor alle medewerkers en de situatie van maart/april 
voorkomen. 
 
De afspraken: 

- Houd altijd anderhalve meter afstand tot de medewerkers. 
- Loop via de aangegeven looproute door de school, zodat de medewerkers zich veilig door de 

school kunnen verplaatsen. 
- Ontsmet bij binnenkomst van de school en het lokaal je handen. 
- Na de les worden tafels ontsmet; help een handje mee als de docent dat vraagt. 
- Blijf thuis bij coronaverschijnselen (koorts, hoesten, loopneus) en laat je testen; wilt u dat via de 

administratie laten weten en een bericht aan de mentor sturen. 
 
 
Afmelden: bellen in plaats van briefjes 
Om te voorkomen dat leerlingen met briefjes van u als ouders/verzorgers bij de receptie komen om zich 
af te melden vanwege bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, willen we u vragen uw zoon/dochter 
vooraf af te melden via een telefoontje naar de administratie tussen 8.00 en 9.00 uur. Dat mag ook al 
een paar dagen van tevoren. De absentie wordt dan alvast in het systeem gezet.  
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Quarantaine 
We vragen opnieuw aandacht voor het volgende: 
Mogelijkerwijs bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar volgens het RIVM code 
oranje of code rood geldt. In dat geval dient ieder lid van het gezelschap na thuiskomst 10 dagen in 
quarantaine te gaan. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt. Mocht uw kind om die reden niet op 
school kunnen verschijnen, wilt u dat dan telefonisch melden aan de administratie? 
Net als vóór de zomervakantie geldt de opdracht om thuis te blijven als je klachten vertoont. 
Ook als huisgenoten klachten hebben die horen bij het coronavirus, blijf je thuis.   
 
Supermarktbezoek tijdens pauzes en tussenuren 
Tijdens pauzes en tussenuren bezoeken veel leerlingen de supermarkt. We hebben begrepen dat ze zich 
daarbij niet goed aan de standaardregels van de supermarkt houden. Daarom willen we vragen om eten 
en drinken van thuis mee te nemen. De grote stroom van leerlingen is in corona-tijd niet te reguleren en 
kan zorgen voor extra risico’s bij anderen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
verspreiding te voorkomen.  
 
Afval in school 
De hoeveelheid afval in school is groot. Onze leerlingen brengen eten en drinken mee van thuis. Veel 
leerlingen gaan tijdens de pauze of in tussenuren naar een supermarkt en kopen daar onder andere 
eten, snoep en frisdrank. Vrijwel alles zit verpakt, vaak in plastic. Een deel van het afval komt terecht in 
de prullenbakken die overal in school ruimschoots voorhanden zijn. Een flink deel van het afval belandt 
echter ook ergens op de grond.  
We ervaren dit als een probleem op verschillende niveaus. We vinden dat we in de huidige tijd met 
forse milieu- en klimaatproblemen jongeren moeten stimuleren zo weinig mogelijk afval te 
‘produceren’. Daarnaast willen we onze school uit hygiënische overwegingen zo schoon mogelijk 
houden. Dat is in het belang van onze leerlingen en allen die binnen de muren van Het Vlier werken of 
op bezoek komen.  
We gaan hier de komende tijd extra aandacht aan besteden binnen Het Vlier. We vragen ook uw 
medewerking. Dat kan door uw zoon of dochter minder verpakt eten of drinken mee te geven waarvan 
de verpakking maar één keer gebruikt kan worden. We vragen u ook om thuis het gesprek aan te gaan 
over de bewustwording ten aanzien van afval en problemen die mede daardoor veroorzaakt worden op 
wereldschaal maar ook binnen Het Vlier. Wij hopen dat onze gezamenlijke inspanningen leiden tot 
minder afval in de school en meer afval in onze prullenbakken. 
 
 
Namens de gehele schoolleiding, 

 

 

 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 


