
Update 6 januari 2022 

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 
 
Een gezond en gelukkig 2022 voor iedereen 
Het nieuwe jaar is begonnen. Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe. 
 
De scholen gaan weer open vanaf maandag 10 januari 
Vanaf 10 januari 2022 zijn basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) 
onderwijs weer open. Volgens het OMT is dat verantwoord nu het aantal besmettingen onder de 
schoolgaande jeugd lijkt af te nemen. Wat hierbij ook meespeelt, is dat medewerkers in het onderwijs 
de mogelijkheid hebben gehad een boosterprik op te halen.  
 
Het kabinet heeft het advies van het OMT overgenomen. 
 
Dat betekent dat de lessen voor alle leerlingen na de kerstvakantie weer beginnen op maandag 10 
januari volgens rooster. Aanpassingen op dat rooster blijven natuurlijk mogelijk. Raadpleeg hiervoor 
onze website www.winklerpins.nl. 
 
De maatregelen blijven van kracht 
De maatregelen van voor de kerstvakantie gelden nog steeds. In het kort zijn dat de volgende: 
 

 
 
En natuurlijk blijven de andere basismaatregelen gelden:  

• handen wassen,  

• binnenruimtes ventileren; 

• geen handen schudden. 
 
De Rijksoverheid heeft een Q+A met daarin antwoorden op een groot aantal vragen hoe om te gaan 
met coronamaatregelen in het onderwijs.  

 
Zelftesten op zondag 9 januari 
Voor de kerstvakantie hebben wij aan alle leerlingen en medewerkers die dat wilden zelftesten 
uitgereikt. Ik wil iedereen vragen op zondag 9 januari een van deze zelftesten te gebruiken. Bij een 
positieve testuitslag of bij klachten blijft de leerling of medewerker thuis en laat zich testen bij de GGD. 
 
We hopen hiermee het aantal besmette personen op onze school zo laag mogelijk te houden waardoor 
we het onderwijs zo lang mogelijk met zo veel mogelijk leerlingen en medewerkers kunnen laten 
doorgaan.  

http://www.winklerpins.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
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Bij meer dan twee besmettingen in één klas, moeten wij de hele klas naar huis sturen en dat is iets wat 
we graag vermijden. 
 
Uiteraard is het afnemen van de zelftest een persoonlijke keuze. 
 
We hebben op school nog een ruime voorraad zelftesten beschikbaar voor de komende periode. 
 
Tot slot 
We hopen dat met deze maatregelen iedereen gezond blijft, waardoor we de school zo lang mogelijk 
open kunnen houden. Hopelijk hoeven we dan niet weer terug naar het online onderwijs. Ik wil iedereen 
vragen hiervoor zijn uiterste best te doen. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Ferdinand Vinke 
bestuurder 
 


