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Beste ouders/verzorgers,
Zoals aangegeven in de brief van 21 augustus 2020 informeren we u hierbij over de geplande
ouderavonden.
Ouderavonden
Helaas hebben we vanwege de richtlijnen inzake COVID-19 moeten besluiten dat de ouderavonden niet
op school kunnen plaatsvinden.
Normaliter maakt u op een ouderavond kennis met de mentor en ontvangt u van ons de nodige
algemene informatie. Dit jaar sturen we u de informatie via de mail toe in de week waarin de
oorspronkelijke ouderavond voor uw kind(eren) gepland stond. Bij deze algemene informatie ontvangt u
tevens informatie van en over de mentor van uw kind(eren).
Indien u graag persoonlijk kennis wilt maken met de mentor van uw kind(eren), kunt u via de mail van
de mentor een afspraak met hem/haar inplannen die dan online via Teams of telefonisch plaatsvindt.
Het emailadres van de mentor vindt u in de schoolgids.
Oudergesprekken
Dit betekent ook dat we bezoeken van ouders aan de school voor eventuele oudergesprekken of andere
zaken, zoveel mogelijk willen beperken. Slechts bij hoge uitzondering en in dringende gevallen kunnen
we u ontvangen op school. Wij vragen u om altijd eerst per mail contact op te nemen met de mentor
van uw kind om te overleggen over het moment en de wijze van contact (Teams of telefonisch).
Risicogroepen, gezondheidsklachten, 1,5 meter
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Wat de
risicogroepen zijn bij het coronavirus, is terug te vinden op de website van het RIVM. Als leerlingen thuis
moeten blijven i.v.m. COVID-19 of ter preventie, dan volgen zij, indien zij daartoe in staat zijn, (zoveel
mogelijk) digitaal les. Zo nodig overleggen ouder(s)/verzorger(s) hierover met de school.
Vanzelfsprekend blijft uw kind thuis wanneer het gezondheidsklachten heeft als: neusverkoudheid,
hoesten, verhoging of koorts, benauwdheid of smaak-/reukverlies. Indien uw kind dergelijke klachten
ontwikkelt gedurende de dag op school dan zullen wij hem/haar naar huis sturen.
We willen daarnaast aan u vragen nog eens met uw kind de 1,5-meter-regel te bespreken. We weten
dat het in onze schoolgebouwen niet altijd gemakkelijk is voor de leerlingen om de gewenste afstand te
houden tot de medewerkers, maar we hopen dat we samen met u de leerlingen hier voortdurend
bewust van kunnen laten zijn.

Tot slot
In het protocol van het Voortgezet Onderwijs (VO-raad) in relatie tot het COVID-19 virus wordt
geadviseerd om de lokalen te luchten door ramen en deuren open te zetten. We hebben afgelopen
week gemerkt dat een aantal leerlingen de temperatuur hierdoor als koud ervaart. Omdat we zoveel
mogelijk het advies van de VO-raad op willen volgen, vragen we u om uw kind(eren), indien nodig, een
vest en/of extra trui mee te geven of aan te laten trekken.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief
vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

