Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De anderhalve meter samenleving … ik heb nu al een hekel aan dat begrip. Ik weet het,
mopperen is als een schommelstoel; het is even lekker, maar je komt er geen stap verder
mee. Maar toch … ik wil even mopperen en dan weer verder, mag dat?
Dit paasweekend, toen de druk van het organiseren en regelen er even af was, bedacht ik me
ineens, wordt dit nu echt de nieuwe realiteit? Anderhalve meter afstand van elkaar. Ik weet dat
het een maatregel is, om ervoor te zorgen dat onze ziekenhuizen het aankunnen en dat we
geen grote piek krijgen. Maar toch, het doet wel meteen iets met je. Als ik door een winkel
loop en iemand komt wat dichter in de buurt, merk ik toch dat ik een stap opzij doe. Dat ziet er
helemaal niet vriendelijk uit en het voelt al evenmin zo. Toch, is dat er al meteen ingeslopen.
Niezen in een openbare gelegenheid is al helemaal taboe, je zult last hebben van hooikoorts
op dit moment. Mensen vertrouwen je dan voor geen (anderhalve) meter meer, lijkt het wel.
Maar ik zat ook te denken aan mijn oudste zoon. Vijftien jaar, een gezonde kerel met steeds
meer testosteron. Kan hij nog wel onbezorgd verliefd worden? Ik bedoel, ik hield toen ik die
leeftijd had, geen anderhalve meter afstand tijdens het ‘verliefd zijn’.
Hoe gaan we dat straks allemaal doen op school, was natuurlijk de volgende gedachte.
Kinderen afgeven bij het hek en dan doorlopen, geen goede morgen bij de deur, of alleen op
flinke afstand? Mondkapjes voor de klas en de musical van groep 8 dan? Allemaal dingen
waar ik eigenlijk niet eens aan wil denken, maar toch zal moeten. Dat wat ik het
allerbelangrijkste vind wat je als school zou moeten uitstralen, valt niet binnen de anderhalve
meter maatregel.
Volgende week dinsdag is het zover, dan krijgen we te horen wat er gaat gebeuren na 28 april.
Natuurlijk denken we er nu al over na, maar pas na die datum gaan we conclusies trekken en
besluiten nemen.
Ik hoop wel, dat als dit allemaal achter de rug is, we heel snel het oude normaal kunnen
oppakken. Ik snap best dat we nu terughoudend zijn, voor elkaars veiligheid. Maar ik moet er
niet aan denken dat mijn oudste zoon straks in een bioscoop met twee stoelen ertussen en
een mondkapje op zijn eerste date heeft.
Natuurlijk heeft anderhalve meter afstand ook voordelen. Ik zie het al voor me hoe er op een
voetbalveld alleen nog maar slidings op anderhalve meter worden gehouden en er eindelijk
meer beenruimte komt in vliegtuigen. Maar buiten dat, hoop ik dat we elkaar ook snel weer
gewoon van dichtbij kunnen ontmoeten. Zo … einde gemopper … en door! Ik wens u een fijne
avond.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

