
  

Aleyda van Raephorstlaan 243 
3054CR Rotterdam 

010-4223517 

Aan: 
De ouders/verzorgers van de leerlingen van de St. Mattheusschool 
 
 
Rotterdam, 28 augustus 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers 
 
 
Het schooljaar gaat weer beginnen. Na een halfjaar waarin veel is gebeurd hebben we er zin in om weer 
aan de slag te gaan. 
 
We hanteren in de hele school alle maatregelen die het RIVM voorschrijft.  

 
Dit houdt in:  
 

o Leerlingen hoeven geen afstand te houden t.o.v. elkaar, wel t.o.v. het personeel.  
o Personeel houdt onderling afstand, ook t.o.v. ouders en bezoekers. 
o Alle hygiënemaatregelen zijn van kracht. 
o Bij corona-gerelateerde klachten blijven leerlingen en personeel thuis. 
o Leerlingen met chronische klachten kunnen naar school als de behandelend 

arts/schoolarts/huisarts verklaart dat er geen probleem is voor andere leerlingen of 
personeel. 

o We gaan er vanuit dat u zich aan de voorgeschreven quarantaineregels houdt als u in de 
vakantie naar een oranje of rood gebied bent geweest. Wilt u dit melden bij school. 
 

Hiernaast hebben we een aantal afspraken gemaakt: 
 

- Iedere bezoeker, ook ouders, wordt bij binnenkomst gevraagd om een formulier in te vullen. Op 
dat formulier wordt u gevraagd of u klachten heeft. Tevens worden uw contactgegevens gevraagd. 

- Ondanks dat ons gebouw pas 5 jaar oud is, laten we toch een onafhankelijk onderzoek doen naar 
de kwaliteit van de ventilatie in het gebouw. 

 
De maatregelen rond corona kunnen gevolgen hebben voor de inrichting en het programma van het 
onderwijs van uw zoon/dochter. Zo kunnen wij u nu ook alvast mededelen dat het kamp van het SO in 
oktober (groepen ernie, koekie, gonzo, schakel) geen doorgang zal vinden. We beraden ons op alternatieve 
activiteiten. Ook de ouderavond van 15 september zal op een alternatieve wijze gestalte krijgen.  
 
We gaan ervanuit dat de vervoerder u zelf informeert over hoe het vervoer geregeld is. 
 
De komende periode zal ook parro opnieuw in orde worden gemaakt. Met vragen kunt u natuurlijk altijd 
terecht bij de directie of de groepsleerkracht. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Mariëlle Radstake 


