
Beste ouders/verzorgers, 

  

Na een hectische week is de Landman er klaar voor: maandag gaan we weer open! We 

kijken er met het hele team erg naar uit. Zoals op veel plekken is beschreven of in de 

media is geweest gaan we een periode tegemoet met veel uitdagingen en ook 

onzekerheid of alle klassen wel naar school mogen. Toch hebben we alle vertrouwen dat 

het ons samen met u en de kinderen gaat lukken. We zijn ons ervan bewust dat het 

document in de bijlage veel informatie bevat. Toch vragen we u om dit aandachtig te 

lezen. Het belang van het goed uitvoeren is namelijk groter dan ooit. 

Maandag sluiten we ook een periode af. Een periode waarin er veel van u is gevraagd. 

We hebben nu al gezien dat er ontzettend hard gewerkt. Hiervoor willen we u ontzettend 

bedanken.  

  

Deze keer is er geen beslisboom beschikbaar. Echter is de beslissing van wel of niet naar 

school toch gemakkelijk. Omdat kinderen met verkoudheidsklachten of een snotneus niet 

naar school mogen (tenzij chronisch of een andere medische oorzaak). Dit is een 

beslissing die we met alle scholen in het bestuur hebben genomen om het risico op deze 

manier nog verder te verlagen. 

  

In de komende periode zullen protocollen en/of richtlijnen regelmatig veranderen. Dit 

kan op advies vanuit het RIVM/OMT/PO-raad of vanuit eigen ervaring. Wanneer dit zo is 

sturen we u een nieuwe routekaart waarbij we aan de voorkant aangeven wat de 

wijziging is. 

  

Mocht in de komende weken uw kind voor de eerste keer naar school gaan en heeft u 

hierover vragen of zorgen vragen we u contact te leggen met de leerkracht. Ook voor alle 

ouders geldt dat we altijd voor u klaar staan voor als u vragen en/of zorgen heeft. We 

gaan graag met u in gesprek. 

  

In de bijlage kunt u drie documenten vinden: 

  

 Het basisdocument: de landman routekaart naar onderwijs op school 

 Het protocol rondom ophalen en brengen (hierin zitten wijzigingen, met name in 

de plattegrond) 

 De flyer met de gezondheidscheck 

  

Tot maandag allemaal! 

  

met vriendelijke groet, 

namens het hele Landman team 

  

Maikel de la Cousine 
 


