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Datum  : 1 juli 2021 
Betreft  : zomervakantie 

Contactpersoon : College van bestuur 
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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Nog ruim een week en uw kind heeft vakantie. We kijken terug op een schooljaar dat voor de tweede keer 
getekend werd door corona. Een tijd van gesloten scholen, thuisonderwijs, afstand houden, testen en 

vaccineren. We zien uit naar een schooljaar waarin alles weer ‘normaal’ is. Dat we elkaar makkelijk fysiek 
kunnen ontmoeten, dat we geen mondkapjes meer op hoeven en dat schoolactiviteiten weer gewoon door 

kunnen gaan.  
 

Betrokkenheid 
Scholen, ouders en leerlingen hebben afgelopen schooljaar laten zien flexibel te zijn. De steeds 

veranderende protocollen werden goed nageleefd en onderwijsteams hielden constant één belangrijk doel 

voor ogen: de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen. Onderwijs kon – met afstand –doorgaan en de 
laatste cijfers laten geen grote achterstanden bij leerlingen van Meer Primair zien.  

We zijn dan ook trots op onze medewerkers en op onze leerlingen. We willen u als ouder bedanken voor 
uw inzet en ondersteuning hierbij. Zonder uw betrokkenheid was dit nooit gelukt! 

 
Voor de zomervakantie 

Met de landelijke versoepelingen van zaterdag 26 juni, laten onze scholen ook de cohortering van 
leerlingen los. Dat betekent dat kinderen niet langer in een vaste groep les hoeven te krijgen. Ze mogen 

van groep wisselen, de groepsleerkracht begeleidt dit. Voor de vakantie mag groep 8 een eindmusical 

houden en na de vakantie kunnen scholen weer buitenschoolse activiteiten organiseren. 
 

Na de vakantie 
Na de zomervakantie zullen wij extra waakzaam zijn omdat sommige van onze leerlingen naar het 

buitenland op vakantie gaan en dat brengt extra risico’s met zich mee. Daarom blijven de hygiëneregels 
zoals extra handen wassen, afstand houden en testen bij klachten van kracht, zolang de overheid deze 

adviseert. De mondkapjesplicht vervalt na de vakantie.  

Het kan ook zijn dat de quarantaineplicht voor u (alleen voor volwassenen, niet voor kinderen t/m 12 jaar) 
geldt bij terugkeer uit een gebied met een oranje of rood reisadvies. We vertrouwen erop dat u hier 

rekening mee houdt, mocht dit overlappen met de eerste schoolweek waarin u uw kind naar school wil 
brengen. 
  

Fijne vakantie!  
Wij wensen u en uw gezin een fijne zomervakantie. We hopen u eind augustus weer gezond terug te zien.  

 

Met vriendelijke groet,  
Stichting Meer Primair 

 
Margreet Vendel en Eef Niezing  

College van bestuur   


