Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 30 oktober 2020
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 10)
Ref.
: HW/SG/U20-21 (8.3.02)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangen jullie informatie over de diverse onderwerpen in relatie tot het
Covid-19 virus.
Mondkapjes
Deze week gold voor het eerst de mondkapjesplicht. Het was even wennen maar we zien dat nagenoeg
iedere leerling zich deze week aan de verplichting heeft gehouden. Dat is een compliment waard!. We
hopen dat u ons wilt helpen ze blijvend te stimuleren om mondkapjes te blijven dragen. We verwachten
dat in de loop van de tijd het dragen van een mondkapje ook voor hen een routine wordt.
Besmettingen
Tot op heden hebben we helaas te maken gehad met zes medewerkers die besmet zijn geraakt
(waarvan er vier alweer geruime tijd aan het werk zijn) met het Covid-19 virus. De laatste melding van
een positief geteste medewerker is van gisteren donderdag 29 oktober.
Vlak voor de herfstvakantie had het Pax Christi College de eerste positief geteste leerling waarna het
aantal in de herfstvakantie opliep tot 11 leerlingen. De laatste melding van een positief geteste leerling
is van zondag 25 oktober 2020.
Iedereen die op school met een van deze leerlingen of medewerkers in contact is geweest, heeft
daarvan bericht ontvangen.
Jaarplanner
Voor wat betreft de volgende activiteiten uit de jaarplanner hebben we het volgende besloten:
- De ouderavond (Sofa) op 9 november gaat in aangepaste vorm, online, door. U wordt hier nader
over geïnformeerd.
- De reguliere ouderavonden in december gaan door via Teams.
- De schoolfotograaf wordt doorgeschoven naar maart-april 2021, zodat de kans groter is dat alle
leerlingen en docenten (tezamen) op de foto kunnen.
Tot slot
Ik hoop u voor dit moment weer 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

