Leeuwarden, 19 maart 2021

Beste en gerespecteerde ouders en/of verzorgers,

Allereerst hopen wij dat u en uw kind(eren) in goede staat van gezondheid verkeren.
De afgelopen maanden is er helaas geen onderwijs – in totaal 13 zondagen, twee
weken kerstvakantie niet meegerekend – gegeven aan onze kinderen in de Moskee
Assalaam. We zouden na de voorjaarsvakantie beginnen (vanaf 07 maart 2021),
maar door een duidelijke toename van coronabesmettingen onder reguliere moskeebezoekers heeft het bestuur de moskee moeten sluiten. Vanaf 15 maart 2021 is de
moskee weer geopend en met deze brief willen we u op de hoogte stellen van
het hervatten van de lessen voor alle groepen op zondag 21 maart 2021.

Het onderwijs kan alleen op een verantwoorde manier worden verzorgd als er enkele
regels worden opgevolgd. Let met name op de volgende zaken1:
1. Kinderen die zich ziek voelen en/of ziekteverschijnselen vertonen en/of vrienden
en/of familieleden hebben die zich ziek voelen en/of ziekteverschijnselen en/of
positief zijn getest moeten (uit voorzorg) thuisblijven.
2. Voor volwassenen geldt dat zij overal – op het plein, bij de winkel en in het hele
gebouw – anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar. Ouders en/of
verzorgers mogen het onderwijsgebouw niet betreden. Neem op het plein
afscheid van uw kind(eren).
3. De kinderen van groep 1 t/m groep 4 hoeven geen anderhalve meter afstand van
elkaar te houden, maar we proberen ze te leren om zoveel als mogelijk afstand te
houden van de leraren/volwassenen en om zo hygiënisch mogelijk te handelen.
4. Kinderen onder de 14 jaar krijgen (voorlopig) geen toegang tot de gebedsruimte.
1

Zie voor het protocol de mededeling bij 08 juni 2020 op: https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/.

Voor de leerlingen van groep 5 geldt dat de lessen ook beginnen, maar voor hen zijn
er twee extra specifieke regels:
1. Er is altijd anderhalve meter afstand ten opzichte van de leraar, en
2. er worden groepjes van twee personen gevormd die onderling geen anderhalve
meter afstand van elkaar hoeven te houden, maar de verschillende groepjes
houden wel anderhalve meter afstand van elkaar. Bij de eerste les wordt dit
nader toegelicht en worden de groepjes samengesteld.

Dan zijn er nog een aantal andere zaken die de onderwijscommissie onder uw
aandacht wil brengen:
1. De aankomende tijd zullen de lessen in het teken staan van het herhalen van de
lesstof vanaf het begin van dit schooljaar.
2. Als ouders en/of verzorgers vragen hebben aan docenten en/of de onderwijscommissie kan dat voorlopig alleen digitaal/telefonisch.
3. Wij hopen dat alle kinderen voor de lessen aanwezig kunnen zijn, maar mocht er
een reden zijn dat één of meerdere kinderen niet kunnen komen dan verwachten
we dat dat wordt gemeld. Het afmelden van uw kind(eren) kan via WhatsApp.
4. De betrokkenheid van de ouders is net zo belangrijk als het bijwonen van de
lessen. Oefen – zo goed als mogelijk – met uw kind(eren) en bespreek/maak het
huiswerk samen met uw kind(eren).
5. De onderwijscommissie en de docenten sturen geregeld berichten naar de
ouders en/of verzorgers. Mochten uw contactgegevens wijzigen en/of één of
meerdere ouders niet via de WhatsApp bereikbaar zijn, dan zijn de ouders zelf
verantwoordelijk voor het overleggen van de juiste gegevens.

Als wij deze regels en adviezen respecteren en opvolgen dan kunnen wij op een
verantwoorde manier de lessen hervatten.

De Onderwijscommissie van de Moskee Assalaam

