
 

 

 

 

 

Hoogeveen, 24 juni 2021 

 

Verruimende corona maatregelen   

 

 

Aan de ouders en verzorgers van alle Bijeen-leerlingen, 

Vanaf maandag 12 juli a.s. gaan de kinderen op onze scholen genieten van de zomervakantie. 
Met nog enkele schoolweken in ’t verschiet leek het ons goed om nog eenmaal per brief dit 
“corona schooljaar” af te sluiten. 

In onze brief van 26 april jl. stond het volgende: “Hoe deze cijfers zich de komende periode 
verder zullen ontwikkelen weten we niet, maar we moeten er rekening mee houden dat 
activiteiten als: schoolreizen, schoolkamp, jaarafsluiting en eindmusical misschien geen 
doorgang kunnen vinden”.  

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat er per 26 juni weer “heel veel mogelijk is”. De 1,5 
meter afstandsregel is de belangrijkste afspraak, die ook de komende tijd blijft gelden. Als 
gevolg van de verruimende maatregelen is er op het gebied van schoolreizen, kampen, 
eindmusical en jaarafsluiting weer veel mogelijk. In de praktijk betekent dit, dat er scholen 
zijn die een prima alternatief programma hebben voorbereid en soms al zijn uitgevoerd. Ook 
zijn er scholen die alsnog willen schakelen naar de reguliere schoolreis/kamp en de organisatie 
hiervoor klaar hebben liggen. Andere scholen tillen activiteiten over de vakantie heen naar de 
maanden september/oktober. De directeur van de school weet van de hoed en de rand en 
zorgt voor een programma dat past bij de school.  

We wensen alle groepen 8 leerlingen fijne en goede laatste schoolweken…. Dat ze, met mooie 
herinneringen de deur van de basisschool kunnen sluiten. Wij wensen alle kinderen heel veel 
succes en plezier met het vervolg in het voortgezet onderwijs.  

Natuurlijk hopen we dat corona na de zomer niet… opnieuw de kop opsteekt.  We zullen de 
ontwikkelingen met belangstelling volgen en waar nodig, opnieuw met maatregelen komen. De 
veiligheid van de kinderen en leerkrachten blijft op de voorgrond staan.  

Wij wensen alle kinderen en alle ouders/verzorgers een goede gezondheid en alvast een fijne 
zomervakantie. En nogmaals, bedankt voor alle support in het afgelopen jaar.  

Namens de directeuren van alle Bijeen scholen, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Zweers Wijnholds 

Directeur Bestuurder 

 


