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Betreft: corona maatregelen Orion College Noord

Geachte ouders /verzorgers,

Middels deze brief willen we u informeren over de maatregelen die Orion College Noord in acht
neemt, om toekomstige verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Daar hebben we uw hulp
hard bij nodig. Daarom willen we u vragen om deze maatregelen ook te hanteren.

1. De afspraken over hygiëne worden door iedereen in acht genomen.

2. Alle leerlingen en medewerkers dragen op de gang een mondneusmasker.

3. Alle volwassenen houden 1,5e meter afstand van elkaar.

4. Alle leerlingen houden, zoveel als mogelijk, 1,5e meter afstand van elkaar en van
volwassenen.

5. Ouders zijn van harte welkom in de school, maar wel op afspraak. Indien u uw zoon/dochter
komt brengen en halen, willen we u vragen om op het schoolplein afscheid te nemen of te
wachten.

6. Bij klachten blijft uw zoon/dochter thuis en laat zich testen met een PCR test.

7. Indien uw zoon/dochter op school klachten krijgt, wordt u gebeld en vragen we u om uw
zoon/dochter op te halen.

8. Indien uw zoon/dochter niet is gevaccineerd, verwachten we dat hij/zij twee keer per week
preventief een zelftest doet. Alle leerlingen krijgen zelftesten van de school.

9. Ouders, kinderen en medewerkers die terugkomen uit een land met zeer hoog risico, of een
land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt naar hoog risico, zijn verplicht om bij
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een
verzuimmelding bij de Inspectie. Deze quarantaine plicht geldt ook voor reizigers met een
vaccinatiebewijs of herstel bewijs. Met een negatieve corona test bij de GGD op dag 5 kunt u
de duur van het thuisverblijf verkorten. Kijk voor de reisadviezen per land op:
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.nl

http://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.nl


We willen u vragen de school te informeren over eventuele quarantaine.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een veilig en gezond
schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Margo Van Els
Directeur Orion College Noord


