Bleiswijk, 6 januari 2022

Geachte ouders en leerlingen,
Allereerst willen we u en uw familie namens het gehele team van Melanchthon Business School
van harte een gelukkig en vooral gezond en groen nieuwjaar toewensen.
Een jaar geleden was de verwachting dat we op dit moment een beter perspectief zouden hebben op
de corona-epidemie. De werkelijkheid is helaas een andere en we gaan inmiddels het 3e coronajaar
tegemoet. Zoals we in onze laatste nieuwsbrief van 19 december jl. aangaven, blijft de zorg voor onze
leerlingen en onze collega’s ons binden bij de invulling van het onderwijs op MBS.
Net zoals u hopen we dat we in de loop van het jaar -zo snel als verantwoord mogelijk is- weer
stapsgewijs terugkeren naar een meer normale gang van zaken.
Scholen weer open
Net voor de kerstvakantie is voor het gehele onderwijs een lockdown afgekondigd. Ook onze school
heeft haar deuren moeten sluiten in de laatste schoolweek van 2021.
Afgelopen maandag 3 januari is door de regering gelukkig besloten dat de scholen, zowel in het basis
als in het voortgezet onderwijs, weer open gaan na de kerstvakantie.
Wij hadden hierop gehoopt en we zijn als MBS blij met dit besluit. Hoewel onze docenten het
programma voor online onderwijs gereed hebben en onze roostermaker een nieuw aangepast rooster
heeft gemaakt, zijn we ervan overtuigd dat fysiek onderwijs veel beter bij onze leerlingen past.
Fysieke lessen op school en het sociale aspect van ‘samen leren in de klas’ en alles wat daarbij komt
kijken is van doorslaggevende betekenis voor de leerlingen. Op 10 januari hopen we hen allemaal
weer te mogen verwelkomen op school.
Verantwoordelijkheid voor leerlingen en collega’s
Het open gaan van onze school brengt evenwel een extra verantwoordelijkheid met zich mee om de
school zo gezond als mogelijk te houden, zowel voor onze leerlingen als voor onze collega’s.
De besmettingscijfers zijn nog altijd zorgelijk. Om deze verantwoordelijkheid in daden om te zetten
vragen we aan onze leerlingen de hygiënische maatregelen in acht te nemen. Op deze wijze blijven de
besmettingcijfers op school laag, houden we de deur voor corona dicht en blijft de school gezond voor
al onze gebruikers.
Als directie vragen wij u, mede namens al onze collega’s, de onderstaande maatregelen met uw zoon
of dochter regelmatig door te nemen en te bespreken. We rekenen op uw steun.
Ook onze MR heeft verheugd gereageerd op het positieve besluit van de regering de scholen weer
open te stellen.
Hygiënische maatregelen MBS
•
bij binnenkomst school: handen ontsmetten
•
tijdens bewegingen in school: altijd een mondkapje op (in de klas hoeft dit niet)
•
collega’s houden onderling de 1½ meter afstand aan
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leerlingen houden naar de collega’s 1½ meter afstand; onderling hoeven zij geen afstand te
bewaren.
vergaderingen zijn zoveel mogelijk online
stages gaan in principe door (afhankelijk van de mogelijkheden van het stagebedrijf)
contacten met ouders zijn standaard telefonisch of online
leerlingen (en collega’s) testen zich tweemaal per week preventief en aanvullend bij klachten.
De mentor verstrekt de zelftesten aan de leerlingen. Ook bij de conciërges zijn de corona
zelftesten steeds verkrijgbaar
school wordt optimaal geventileerd. 's Morgen worden in alle lokalen een of meerdere ramen
open gezet. De verwarming wordt maximaal opgevoerd. Verzoek aan de leerlingen om zich
warm aan te kleden. De docent bepaalt of de jas wel/niet aan mag in het lokaal (geen
automatisme dus). In de regel is de temperatuur in de lokalen rond de 20 °C.
geen grote fysieke bijeenkomsten op school
verzoek aan ouders om eventuele positieve besmetting (GGD-test) direct te melden op school

Rooster leerlingen en start maandag 10 januari na het 3e uur (10.30 uur)
In principe starten alle leerlingen weer met het rooster, zoals ze dat tot de kerstvakantie ook volgden.
Alle lessen zijn weer op school. Let op: het 'oude' rooster is nagenoeg hetzelfde gebleven, maar bevat
een klein aantal aanpassingen. Voor de zekerheid sturen we het klassenrooster voor uw zoon/dochter
mee als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Vanwege de start van het nieuwe jaar vangen de lessen pas ná het 3e uur (dus vanaf 10.50 uur) aan.
Open (les)dagen
Veel voorlichtingsactiviteiten zullen digitaal worden aangeboden. De fysieke open dagen, waarbij
we traditioneel massaal ouders en groep 8 leerlingen op onze school kunnen verwelkomen gaan
helaas niet door. We proberen wel geïnteresseerde ouders en leerlingen kort een indruk van de
school te geven op 21 januari en op 3 februari. We gaan werken met tijdslots van maximaal 30
minuten na inschrijving voor één ouder en kind. Check svp onze website
https://www.melanchthon.nl/mbs/open-dagen/ voor de actuele data en tijden.
Open dagen | Melanchthon Business School
Natuurlijk ben je heel benieuwd naar wat er allemaal bij ons op school gebeurt. De school is
tijdens de open (les)dagen aangepast open voor ouders en leerlingen van groep 7/8.
Bezoek ook onze website www.melanchthon.nl
Ten slotte
We hopen dat u via deze nieuwsbrief weer voldoende bent ingelicht.
Wij wensen uw zoon/dochter een goede start in 2022 met uiteraard prima schoolresultaten en een
gelukkige tijd op MBS. Wij zullen als team ons hiervoor maximaal inzetten.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken. Onze gegevens kunt u vinden op de MBS
website.
Met hartelijke groeten,
Namens het VMT en alle collega’s,

Cees de Jong en André Molenaar, directie
Bijlage: klassenrooster per 10-1-2022
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