Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 23 oktober 2020
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Ref.
: HW/SG/U20-209 (8.3.02)

Beste ouders/verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangt u informatie over de start na de herfstvakantie in relatie tot het
Covid-19 virus.
Start na herfstvakantie
Allereerst hoop ik dat u samen met uw kind(eren) een fijne herfstvakantie heeft gehad. Maandag gaan
we weer van start en zullen we het onderwijs voortzetten zoals we dat voor de herfstvakantie ook
hebben gedaan. Zoveel mogelijk fysiek onderwijs op school en daar waar dit noodzakelijk is vanwege de
RIVM richtlijnen, vanuit huis.
Daarnaast hebben we als school een aantal andere scenario’s voor het geven van onderwijs in Coronatijd uitgewerkt, zodat we hierin kunnen schakelen wanneer de situatie daarom vraagt. Dat kan zijn
wanneer er bijvoorbeeld nieuwe landelijke maatregelen komen of wanneer er een plaatselijke
besmettingshaard ontstaat. Mocht het nodig zijn, dan wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.
Mondkapjes
Zoals we in onze brief van vorige week hebben aangegeven, geldt op al onze locaties vanaf maandag
26 oktober a.s. een mondkapjesplicht. Dat betekent dat we vanaf die dag van iedereen op onze locaties
verwachten dat een mondkapje wordt gedragen. Concreet betekent dit:
•
•
•

dat bij binnenkomst van het schoolgebouw het mondkapje wordt opgezet;
dat bij alle verplaatsingen in het gebouw het mondkapje wordt gedragen;
dat alleen in de lessituatie en in pauzemomenten, als je zit, het mondkapje mag worden afgezet.

Kort samengevat:
•
•

als je staat of loopt: mondkapje op!
als je zit: mondkapje (mag) af.

Leerlingen die hun mondkapje vergeten mee te brengen, verstrekken we eenmalig op maandag een
kapje bij binnenkomst. De ouders worden hierover geïnformeerd en worden verzocht hun kind de
volgende dag wel een mondkapje mee te geven. Bij een tweede keer vergeten van een mondkapje, mag
de leerling het schoolgebouw niet binnen. De leerling haalt dan een mondkapje van huis en wordt als ‘te
laat’ geregistreerd.
We vragen nadrukkelijk om uw medewerking om de regels en verplichting rondom de mondkapjes
binnen de school met uw zoon/ dochter te bespreken.

Positief geteste leerlingen afgelopen week
Vanaf 14 oktober heeft ook het Pax Christi College te maken met positief geteste leerlingen. De
afgelopen week hebben we een aantal meldingen ontvangen. De positief geteste leerlingen bevinden
zich met name op de locaties Pax-vmbo en Pax havo/vwo. We proberen in geval van een melding om, in
overleg met de positief geteste leerling, zo snel mogelijk de contacten en klassen hierover te
informeren. Vanzelfsprekend moet de school daarbij de regelgeving rond privacy respecteren.
Tot slot
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. 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

