Aan alle ouders/verzorgers

Datum : 8 januari 2021
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 19)
Ref.
: HW/SG/U21-003 (8.3.02)

Beste ouders(s)/verzorger(s),
Ook in het nieuwe jaar blijven we u voorlopig wekelijks op vrijdag informeren over ons onderwijs in
relatie tot het Covid-19 virus.
Werken in thuisonderwijs (behalve examenklassen en praktijklessen)
Net voor de kerstvakantie hebben we al even met thuisonderwijs en de nieuwe maatregelen gewerkt.
Nu de eerste volle werkweek van 2021 ook een feit is, kunnen we voorzichtig een eerste balans
opmaken hoe het de leerlingen vergaan is.
Over het algemeen horen we dat de start na de vakantie goed verlopen is. Her en der zijn er nog
verbeterpunten waar we mee aan de slag zijn gegaan. We merken dat het nog even wennen is om met
een 30-minuten rooster te werken. We willen de ervaringen daarmee volgende week evalueren. Heeft u
ervaringen en/of tips die u met ons wilt delen? Meld ze dan bij de afdelingsleider van uw kind(eren).
Toetsing voor-examenklassen
De jaarlagen havo-4, vwo-4 en vwo-5 hebben thuisonderwijs. Indien de school in deze jaarlagen echter
toetsen afneemt in het kader van het PTA, dan zullen deze toetsen plaatsvinden op school. Omdat dit
schoolexamentoetsen zijn, die meetellen voor het examendossier, geldt voor de afname hiervan een
uitzondering. Deze mogen op school worden afgenomen.
Aanwezigheid The Rent Company en ICT
The Rent Company zal gedurende de Lock down op de volgende tijdstippen op school aanwezig zijn:
Maandag :
13:00 - 14:00 Pax junior
14:15 - 15:30 Pax vmbo
Leerlingen van Pax havo/vwo kunnen naar Pax vmbo
Donderdag :
09:30 - 10:30 Pax vmbo
10:45 - 11:45 Pax junior
Leerlingen van Pax havo/vwo kunnen naar Pax vmbo
Daarnaast kunnen leerlingen voor alle ICT-gerelateerde vragen contact opnemen met de helpdesk via
helpdesk@paxchristicollege.nl.

Activiteiten
In de brief van 15 december 2020 hebben we de activiteiten tot en met 18 januari 2021 op een rijtje
gezet. Met betrekking tot de activiteiten vanaf 18 januari willen we eerst de persconferentie van
dinsdag 12 januari afwachten. Volgende week informeren we u daar verder over.
Jas aan in de klas?
Omdat de buitentemperatuur inmiddels het vriespunt nadert en we vanwege ventilatie wel de ramen en
deuren open houden gedurende de lessen, is het de leerlingen die op school zijn tijdelijk toegestaan om
de jas aan te houden in de klas.
Meer informatie en/of vragen
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u daarvoor terecht bij de mentor of afdelingsleider
van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

