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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
Alkmaar, 4 januari 2022 
 
 
Betreft: schoolopening vanaf 10 januari  
Kenmerk: KORN/MULA/2201.01 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Beste leerling, 
 
Via deze weg wens ik u en uw gezin een gelukkig nieuwjaar.  
Het nieuwe kalenderjaar brengt gelukkig fysiek onderwijs vanaf 10 januari. Dit is voor leerling, ouder 
en het team van school fantastisch nieuws.  
 
Leerlingen zijn vanaf 10 januari dus weer welkom op school. Wel gelden dezelfde maatregelen als 
voor de schoolsluiting. Deze maatregelen zijn bekend uit de eerdere berichten van onze oud rector de 
heer van Asperen en zal ik niet uitgebreid herhalen. Wel wil ik er twee uitlichten:  

- Zelftest: de overheid vraagt leerlingen en medewerkers om regelmatig een zelftest te 
gebruiken. Hiervoor worden gratis zelftesten ter beschikking gesteld. Deze zijn bij de 
conciërgebalie op te halen. Zeker nu we allen met vakantie en sommigen op vakantie zijn 
geweest, zou een zelftest besmettingen kunnen voorkomen.  

- Mondkapje: de overheid heeft bepaald dat iedereen die zich in de school verplaatst een 
mondkapje dient te dragen. De enige uitzondering is de docent in een lessituatie.  
Het dragen van een mondkapje is dus voorwaarde om de school in te komen. Deze 
verplichting is dus ook voor de leerlingen. Het hebben van een mondkapje is een eigen 
verantwoordelijkheid. Uw zoon en/of dochter dient dus voldoende mondkapjes bij zich te 
hebben. 

Tot nu toe zijn de besmettingen op onze school zeer beperkt geweest. Als we samen verantwoordelijk 
omgaan met de maatregelen, dan kunnen we een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving houden 
voor eenieder. Het is mooi dat we open kunnen, laten we ons best doen om de school open te 
houden. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u een mailbericht sturen aan de 
afdelingsleider van uw kind. 
 
Graag wens ik u en de leerlingen een fijn vervolg van de kerstvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. N. Korf 
rector a.i. 
 


