
 

 

 

 
 

 
 

Aan de ouders en/of verzorgers van de leerlingen 

van Stichting Meer Primair 
 

 
 

 
 

Datum  : 14 april 2021 

Betreft  : meivakantie en buitenlandse reizen 
Contactpersoon : College van bestuur  

Email  : bestuursbureau@meerprimair.nl 

 

 
 

Geachte ouder/verzorger, 

 
De meivakantie staat voor de deur, we kijken uit naar een paar dagen rust en ontspanning. We 

hadden allemaal gehoopt op meer versoepelingen van de coronarichtlijnen, maar helaas is vanwege 
het hoge aantal besmettingen nog niet veel mogelijk. Zo geldt voor alle landen een rood of oranje 

reisadvies van de rijksoverheid. Dit betekent dat reizen wordt afgeraden, blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen naar het buitenland als dat écht noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege een sterfgeval in de 
naaste familie.  

 
Als schoolbestuur willen we u op het hart drukken om aan dit advies gehoor te geven: blijf in 

Nederland. We zien op sommige scholen van Meer Primair dat er veel coronabesmettingen zijn, 

waardoor een gehele groep naar huis moet worden gestuurd. Ook lerarenteams kampen met een 
lagere bezetting vanwege het hoge aantal zieken. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten 

goede. We roepen u daarom op om deze meivakantie in Nederland te vieren.  
 

Thuisquarantaine 
Kinderen die toch naar het buitenland reizen, moeten bij terugkomst tien dagen in quarantaine. Zo 

voorkomen we extra besmettingen in de klas. Tijdens deze periode kunnen wij helaas geen 

thuisonderwijs verzorgen. De lerarenteams op veel van onze scholen zijn overbelast, leraren en 
ondersteuners lopen op hun tenen. We willen hen niet extra belasten.  

 
Ouders, school en leerlingen hebben een gezamenlijk doel: corona eronder krijgen. Dat lukt alleen als 

we ons aan de richtlijnen houden. Wij doen er als schoolbestuur alles aan om het aantal besmettingen 

zo laag mogelijk te houden omdat we weten dat dit beter is voor de doorlopende ontwikkeling en 
groei van onze leerlingen. Veiligheid voor de medewerkers en leerlingen is voor ons de eerste 

prioriteit. We hopen daarom op uw medewerking en begrip.  
 

Tot slot wensen we u en uw gezin een fijne en welverdiende vakantie. We hopen op mooi weer en we 
zien u na de vakantie graag weer gezond terug.  

 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Meer Primair 

 
Mevrouw M.A.M. Vendel en de heer C.E. Niezing 

College van bestuur 
 


