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Beste ouders/verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom relevante informatie rondom het Covid-19 virus.
Mondkapjes
Zoals u wellicht meegekregen heeft, geeft de rijksoverheid het dringende advies aan eenieder die zich
beweegt binnen publieke ruimtes om een mondkapje te dragen. Dit dringende advies is ook van
toepassing binnen het onderwijs, dus ook op het Pax Christi College. Dat betekent concreet dat we vanaf
aanstaande maandag alle medewerkers en leerlingen dringend verzoeken een mondkapje te dragen
wanneer zij zich verplaatsen binnen school. Wanneer medewerkers en leerlingen zich niet verplaatsen,
dus in het leslokaal of zittend in de pauzeruimte, hoeven zij geen mondkapje te dragen. Voor de
praktijkvakken blijft de regel van kracht dat ook kan worden verzocht een mondkapje te dragen, indien
de 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet kan worden gehanteerd. We vragen aan u om uw
kind dagelijks een schoon mondkapje mee te geven.
Beslisboom
Het schoolbestuur heeft op basis van de richtlijnen van het RIVM een beslisboom ontwikkeld voor
ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, die mogelijk coronaklachten
hebben. U kunt dit schema gebruiken om te bepalen of uw kind met corona-gerelateerde klachten wel
of niet naar school kan komen. Het document wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van
nieuwe/vernieuwde regelgeving. Bijgaand ontvangt u deze beslisboom.
Hygiëne richtlijnen
We vragen u om de hygiëne richtlijnen van het RIVM nog eens bij uw kind onder de aandacht te
brengen. Deze richtlijnen zijn: Bij binnenkomst van de school op het centrale punt de handen
desinfecteren, 1,5 meter afstand houden tot de docent (en andere volwassenen binnen de school),
desinfecteren van de handen aan het begin van de les en het schoonmaken van de tafel aan het einde
van elke les. In dit kader vragen we u ook om uw kind een extra trui of vest mee te geven aangezien we
de ramen, in verband met ventilatie, nog zoveel mogelijk open willen houden.
Tot slot
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector
Bijlage: beslisboom

