
 

Heemserveen, februari 2022 
 
Dag ouders/verzorgers - Dear parents/caregivers, 
 
Regels tegen Coraona zijn versoepeld. 
Na de voorjaarsvakantie betekent dat voor onze school het 
volgende: 

 Mondkapjes dragen en 1,5 meter afstand houden, zijn niet meer van kracht; 
 De vaste looproutes en scheiding van groepen worden opgeheven; 
 Ouders, verzorgers en externe contacten zijn weer welkom in de school, echter houden 

we het brengen en halen in beginsel ongewijzigd. We zijn nog altijd kwetsbaar voor 
besmettingen en uitval van leerkrachten. We willen voorkomen klassen naar huis te 
moeten sturen, omdat er een groot gebrek aan invallers is. 

Rules against Corona have been relaxed. 
After spring holiday, this means the following for our school: 

 Wearing face masks and keeping a distance of 1.5 meters is no longer in force; 

 The fixed walking routes and seperation of groups will be abolished; 

 Parents, carers and external contacts are welcome again in the school, however we will 
keep the drop-off and pick-up in principle unchanged. We are still vulnerable to 
infections and teachers dropout. We want to avoid to send classes home because there 
is a lack of substitutes. 

 
Een nieuwe student in groep blauw – A new student in group blue 
Hoi! Mijn naam is Annieta Blokzijl en ik ben 20 jaar oud. Samen met mijn ouders en vier 
broertjes en zusjes woon ik in De Krim. Ik zit in het derde jaar van 
de pabo (lerarenopleiding) op Windesheim. Ik loop stage in groep 
blauw bij juf Mirjam en juf Maaike. Ik zal hier op de woensdagen 
en vrijdagen zijn tot het einde van het schooljaar. In mijn vrije tijd 

speel ik graag gitaar en hou ik ervan lekker buiten 
te zijn. Ik heb erg veel zin in deze stage op de 
Opstap en hoop er veel te leren. 
 
Hi! My name is Annieta Blokzijl and I’m 20 years 
old. I live in De Krim with my parents and my four 
siblings. I’m in my third year of the Pabo (teachers’ college) at Windesheim. 
I’m doing my internship in group blue with mrs. Mirjam and ms. Maaike. I 
will be here on Wednesday and Friday till the end of the schoolyear. In my 

spare time I love to play guitar and to be outside. I’m very excited about this internship at the 
Opstap and I hope to learn a lot. 
 

 

Vakantie - Holiday   21 februari – 27 februari   
 
 


