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Assen, 25-05-2021 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Zoals u in de pers waarschijnlijk hebt gehoord, mag het vso vanaf 31 mei weer volledig 

open. 

Dit vinden wij heel fijn voor de leerlingen, maar ook voor u en voor ons. 

Wel is het nog erg spannend, want de kinderen hoeven onderling geen anderhalve 

meter afstand meer te houden van elkaar.  Het personeel houdt wel nog steeds afstand 

van elkaar en van de leerlingen.  Wij zorgen er ook voor dat leerlingen niet gemengd 

worden met leerlingen uit een andere groep. 

De regering geeft aan dat de kinderen elke week twee keer thuis getest kunnen worden 

met een zelftest. Wij geven de leerlingen elke week 2 testen mee naar huis, zodat u als 

ouder/ verzorger dit thuis kan doen. Wij willen u dringend vragen dit elke week te doen 

om zo een besmetting te voorkomen. Wij kunnen het echter niet verplichten en 

snappen dat het voor sommige leerlingen moeilijk of spannend is.  

De zelftest is niet bedoeld als er al klachten zijn, of als uw kind in aanraking is geweest 

met iemand met corona. In dat geval is een test bij de GGD noodzakelijk. De zelftest is 

alleen preventief bedoeld. 

We vragen u met klem thuis zeer alert te blijven op coronasymptomen bij uw kinderen. 

Mocht uw kind symptomen laten zien, dan blijft uw kind thuis en maakt u een afspraak 

bij de GGD voor een test.  Wij mogen kinderen met klachten niet op school toelaten en 

zullen u in dat geval vragen uw kind op te halen. Wij snappen goed dat dat heel 

vervelend kan zijn, maar kunnen ons niet veroorloven risico's te nemen, met het oog op 

de gezondheid van ons allemaal op school. 

De leerlingen verwachten wij aanstaande maandag 31 mei allemaal weer op school, 

zoals voor de lockdown in december. We hopen dat door alle regels goed toe te passen, 

zowel met de leerlingen als met het personeel op school, we geen besmettingen binnen 

de school halen en zo ook geen klassen naar huis hoeven te sturen. 

Denkt u zelf aan het regelen van het leerlingenvervoer? 

 

Met vriendelijke groet, 

Randi van Beekum en Wanda Folkersma 

Directie 

 


