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Versoepelingen coronamaatregelen
Vanaf vrijdag 18 februari zijn er in Nederland flinke versoepelingen van de coronamaatregelen. Een groot
deel van de huidige maatregelen vervalt voor het onderwijs en de kinderopvang.
De belangrijkste veranderingen die na de voorjaarsvakantie ingaan, zijn:
-

Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt en kinderen
van verschillende jaargroepen mogen weer gezamenlijke activiteiten doen.

-

Ouders/verzorgers en andere externen mogen weer de school in. Zie ook de informatie over
‘beleid ouders in de school’ zoals hiervoor beschreven.

-

Het isolatieadvies na besmetting wordt per 18 februari ingekort van zeven naar vijf dagen (mits
24 uur klachtenvrij).

-

Het dringende advies voor het gebruik van mondkapjes komt te vervallen voor leerlingen van de
groepen 6 t/m 8, personeel en bezoekers.

-

De anderhalve meter maatregel vervalt.

Toch willen we iedereen vragen om voorzichtig te blijven de komende periode omdat corona nog niet
voorbij is. Een mondkapje is niet verplicht maar mag wel. Afstand houden blijft voor volwassenen
verstandig.
Basisregels en zelftesten blijven
De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs en de kinderopvang.
Dat betekent:
-

handen wassen
hoesten en niezen in de elleboog
geen handen schudden
met klachten (zelf)testen en thuisblijven na een positieve test.

Daarnaast blijft het dringende advies van de overheid aan onderwijspersoneel en leerlingen van groep 6
t/m 8 om twee keer per week een preventieve zelftest te doen. De overheid verwacht van scholen dat zij
zelftesten aan deze kinderen blijven uitdelen.

Beste ouders, collega's en lieve kinderen,
Ik ben Gabriel Hernández Dionis en ik geef muziek les op I.K.C. het Sterrenschip sinds
dit schooljaar. Ik ben 31 jaar oud en ik woon in Assen.
Ik kom oorspronkelijk uit Spanje, waar ik begon met muziek te spelen toen ik 3 jaar was.
In 2012 ben ik naar Nederland verhuisd om verder te gaan met mijn studies als
uitvoerend musicus en muziekdocent.
Het lesgeven is een roeping voor mij en ik wil mijn kennis met iedereen delen. Muziek is
volgens mij een praktisch vak waarin de creativiteit van de leerlingen wordt
gestimuleerd via grote muziek domeinen, zingen, spelen en dansen. Ik geef één dag per
week les op I.K.C. het Sterrenschip en de rest van de week werk ik ook als
muziekdocent bij andere scholen. Daarnaast heb ik mijn eigen vioolles praktijk in Assen,
De Vioolhoek.
In het Sterrenschip voel ik me dagelijks echt welkom. Mijn collega’s zijn altijd zo aardig
en zo betrokken bij de lessen, hierdoor kan ik met de beste sfeer muziekles geven. En
tegelijkertijd heb ik de beste en liefste leerlingen die een meester zich kan wensen.
Daarom ben ik echt blij en trots om te zeggen dat ik muziekles op Het Sterrenschip geef!
Tot ziens en toi toi!
Groeten, Gabriel
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