
 

 

 

Bericht aan de leerlingen van Groevenbeek 

 

Na de herfstvakantie is een mondkapje in de school verplicht 

 

 

Ermelo en Putten, 16 oktober 2020 

 

 

Dag allemaal,  

 

Afgelopen dinsdag zei premier Rutte het duidelijk: er is te veel onduidelijkheid rond het dragen van 

mondkapjes. Daarom komt er binnenkort een verplichting om in ‘openbare binnenruimten’ een 

mondkapje te dragen.  

 

De laatste weken gold voor de school het dringende advies om in de gangen, op de trappen en in de 

aula’s een mondkapje te dragen. Dat dringende advies werd door de meesten van jullie niet 

opgevolgd. Dat gaat veranderen. Na de herfstvakantie heb je niet meer de keuze of je wel of niet een 

mondkapje draagt. 

 

Met ingang van 26 oktober (maandag na de herfstvakantie) geldt dat het dragen van een mondkapje 

in school verplicht is. We verwachten van iedereen dat hij of zij een mondkapje bij zich heeft en dat in 

de gangen enz. draagt. In de meeste klaslokalen en buiten, op het schoolterrein, hoef je geen 

mondkapje te dragen.  

 

Voor de lokalen geldt een uitzondering bij enkele praktijkvakken. Als een docent vraagt om in een 

bepaalde les een mondkapje voor te doen (omdat in die les de onderlinge afstanden te klein zijn), dan 

doe je dat. 

 

Je mag in de aula eten. Dat doe je zittend, zonder mondkapje. Zodra je klaar bent met eten of gaat 

staan moet je je mondkapje weer voordoen. 

 

We doen dit natuurlijk niet om jullie te plagen. We vinden het zelf ook vervelend dat dit nodig is. Het is 

nodig, omdat we met elkaar het virus eronder moeten krijgen. Ook in school. Het zou een ramp zijn als 

de school weer een tijd dicht zou moeten en we weer alles online moeten doen. Met elkaar gaan we 

ervoor zorgen dat zoiets niet weer hoeft. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. We wensen jullie veel sterkte in deze lastige tijd, met alle 

onzekerheden en beperkingen. Probeer elkaar te helpen om deze tijd zo goed mogelijk door te 

komen. Het kan even duren voor we erdoor zijn, maar er is echt licht aan het einde van deze tunnel. 

 

Met vriendelijke groet, 

de schoolleiding, 
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