
 
 

 

Tegelen, 29 mei 2020 

Betreft: Belangrijke maatregelen en aanpassingen vanaf 2 juni 

 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Vanaf dinsdag 2 juni gaat Impuls eindelijk weer open. Voorlopig komen de leerlingen 
weliswaar nog in deeltijd maar wij zijn blij hen weer te mogen ontvangen. 

De werkwijze en regels binnen de school zijn wel wat veranderd naar aanleiding van 
het Corona-virus. Binnen het VSO moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen 
alle aanwezigen.  

Wij hebben hiervoor allerlei aanpassingen bedacht maar realiseren ons ook dat we 
dit niet in alle situaties 100% kunnen waarborgen. 

We informeren jullie bij deze over een aantal maatregelen.                                           
Het zou fijn zijn als u deze vooraf aan de start op 2 juni doorneemt met uw 
zoon/dochter. 

 

• Leerlingen stappen één voor één op 1,5 m afstand de taxi’s uit en lopen op 
afstand naar de eigen groep 

• Taak van personeel is om er voor te zorgen dat de leerlingen doorlopen, 
afstand bewaren, niet op elkaar wachten en de looproutes volgen 

• Leerlingen lopen direct door naar de groep en gaan niet eerst naar de WC    
(de WC-gang wordt vanuit de klas gereguleerd) 

• In de middag bij vertrek worden de leerlingen door personeel begeleid naar de 
bushaltes. 

• Taxibusjes komen ’s ochtends tussen 8.30 uur en 9.00 uur en vertrekken          
’s middags tussen 15.00 en 15.30 uur 

• Fietsers: onderbouw komt aan tussen 8.30 en 8.45 en bovenbouw komt aan 
tussen 8.45 en 9.00 uur. Onderbouw vertrekt tussen 14.45 en 15.00 uur, 
bovenbouw vertrekt om 15.00 uur 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meteen bij binnenkomst ontsmetten de leerlingen hun handen met 
desinfecterende spray. De leerkrachten helpen hier bij. 

• Leerlingen hangen hun jas en tas op aan de stoel, niet aan de kapstok 

• Waardevolle spullen worden in het kluisje opgeborgen vanuit de klas op 
instructie van de leerkracht.                                                                                       
Dit is om de 1,5 meter afstand bij de kluisjes te bewaken. 

• De zwemlessen gaan niet door 

• Gymactiviteiten gaan in aangepaste vorm door. Gymkleding is niet nodig.  

• Vanwege hygiëne kunnen we geen drinken meer uitdelen bij de lunch. 
Leerlingen brengen hun eigen drinken mee, bij voorkeur in een bidon (voor 
leerlingen binnen unit 1 verwijzen we naar de eerder verstuurde informatie 
vanuit de mentoren). 

 

We rekenen op eenieders medewerking om op deze manier een en ander soepel te 
laten verlopen 

Fijne Pinksterdagen en tot volgende week. 

Team IMPULS 


