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Onderwerp: Heropening februari 2021  

Datum: 04-02-2021 

 

Drodzy rodzice / opiekunowie, 

 

Dobra wiadomość, ponieważ szkoły mogą zostać ponownie otwarte. Jest jednak wiele zasad, 

których musimy przestrzegać. Potrzebujemy również Twojej pomocy w tym. Zasady 

pochodzą z ministerstwa, RIVM i naszego zarządu. 

 

Ważne zasady: 

- Czy Twoje dziecko jest przeziębione, ma gorączkę, kaszle, czy ma zadyszkę? Więc trzymaj 

dziecko w domu! 

- Jeśli uczeń lub nauczyciel uzyska wynik pozytywny, cała klasa musi zostać poddana 

kwarantannie przez 5 lub 10 dni. Staramy się oferować edukację online. 

- Jeśli nauczyciel jest chory lub musi zostać przebadany, dzieci pozostają w domu. Nie ma 

dostępnego rajdu. Staramy się oferować edukację online. 

- Ze względu na zasady kwarantanny nie prowadzimy zajęć specjalistycznych (siłownia i 

HTL). 

 

Pół lub całe grupy: 

- Grupy 1, 2, 3, 4, 7 i 8 chodzą do szkoły w połowie grup. Dowiesz się od nauczyciela, kiedy 

Twoje dziecko może chodzić do szkoły. To jest umowa naszego zarządu. Może to się 

zmieni po wiosennej przerwie. 

- Grupy 1T, 5 i 6 mogą chodzić do szkoły jako cała grupa, ponieważ są to małe grupy. 
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Zabranie dziecka do szkoły: 

- Wszystkie grupy rozpoczynają się o 8:30. 

- Przyprowadź dziecko i szybko idź do domu. 

- Grupy 1 i 2 wjeżdżają na plac Colenso. 

- Grupy 3, 4 i 5 wchodzą przez frontowe drzwi Colenso. 

- Zieloni 6, 7 i 8 wchodzą przez frontowe drzwi Viljoen. 

 

Odbiór dziecka ze szkoły: 

- Uwaga: Czasy są inne niż zwykle! 

- Grupy 1 i 2 zostaną odebrane o godzinie 14:15 z placu Colenso. 

- Grupy 3, 4 i 5 będą odbierane o godzinie 14.30 z placu Colenso. 

- Grupy 5, 6 i 7 zostaną wysłane do domu o godzinie 14.30 spod drzwi wejściowych 

Viljoen. 

 

Kontakt ze szkołą 

Ktoś jest obecny w szkole w piątek między 08:30 a 11:00. Od przyszłego tygodnia ktoś będzie 

obecny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. W tym celu możesz zadzwonić pod 

numer 070-3806700. Ze szkołą można kontaktować się przez cały dzień pod adresem e-mail 

comenius@scoh.nl 

 

Groet, 

Erik Ekkelenkamp 

 

 

 


