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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Ik hoop dat u en uw kind(eren) nog genieten van de laatste week zomervakantie.  

A.s. maandag starten de scholen weer en dat is voor mij ook de reden om mij langs deze weg 

tot alle ouders van onze ISOB-scholen te richten. 

Zoals u weet, deed ik dit ook diverse keren in de maanden voor de zomervakantie en telkens 

was het onderwerp corona en de gevolgen hiervan. Ook nu weer is dit het thema van mijn brief 

aan u. 

 

Ongetwijfeld heeft u tijdens de zomervakantie via de media kunnen volgen dat het aantal 

coronabesmettingen helaas weer aan het toenemen is. Dit heeft onder meer geleid tot een 

ingelaste persconferentie van het kabinet en vandaag debatteert de tweede kamer over  de 

ontstane situatie. 

Kortom: alertheid is en blijft geboden, zeker wat mij betreft als het gaat om de gezondheid en 

de veiligheid van onze kinderen, leerkrachten en u als ouders. 

 

Vandaar dat ik u ook nu weer wijs op het landelijk protocol (dit betreft de laatste versie, nl. die 

van 25 juni jl.). Dit protocol is en blijft onverkort van kracht en geldt uiteraard ook nu weer voor 

alle ISOB-scholen. 

Met de directeuren van alle ISOB-scholen heb ik gisteren afgesproken om de komende maanden 

zo min mogelijk groepsactiviteiten voor leerlingen en leerkrachten te organiseren. 

Schoolkampen en schoolreisjes met overnachtingen zullen in ieder geval in 2020 geen doorgang 

vinden. Nogmaals: met het oog op de gezondheid en veiligheid van eenieder willen wij geen 

enkel risico lopen. 

 

 

 Datum: 12 augustus 2020 

Kenmerk: 2020-261-ke 

Betreft: Start schooljaar 2020-2021 

 

 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
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Net zoals in mijn vorige brieven doe ik wederom een beroep op uw begrip en op uw 

medewerking de komende periode, want het blijft van belang dat we elkaar helpen en 

ondersteunen. 

 

Tot slot hoop ik dat u en uw kind(eren) weer uitkijken naar de start van de scholen en ik wens 

u en uw kind(eren) dan ook een fijn schooljaar toe! 

 

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u zich wenden tot de directeur van de 

school en/of deze stellen via info.isobbureau@isobscholen.nl . 

 

Met vriendelijk groeten,  

 

Robert Smid 

Directeur-bestuurder  
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