Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 2 april 2021
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 27)
Ref.
: BEJ/SG/U21-087 (8.3.02)
Beste ouders/verzorgers,
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Wifi-netwerk op school
Het zal u niet ontgaan zijn dat we op onze schoollocaties problemen ervaren met ons Wifi-netwerk. Dit
is een gevolg van een te zware belasting van ons netwerk. We lopen daarmee tegen de grenzen aan van
ons digitaal werken en leren. Een upgrade van ons netwerk is op korte termijn echter niet in zicht. Dat
betekent dat we naar alternatieve oplossingen hebben gekeken om ons netwerk te ontlasten.
Dat betekent:
- Dat we tot de meivakantie op de huidige wijze voortgaan. Omdat in elk van de vier komende
lesweken activiteiten plaatsvinden die het systeem ontlasten, verwachten we dat dit haalbaar is.
Denk hierbij aan toetsweken en examentrainingen. Bovendien is het juist vanwege die toetsweken
en examentrainingen niet wenselijk dat we de komende weken onze werkwijze wijzigen.
- Dat we meteen na de meivakantie overstappen op een andere werkwijze. Omdat dan de
examenleerlingen geen lessen meer volgen, hebben we meer ruimte om onze leerlingen fysiek
onderwijs te laten volgen. Meer informatie hierover volgt de komende weken.
Voor de komende weken een dringend verzoek aan onze leerlingen om hun mobieltje op school
zoveel mogelijk UIT te schakelen. Elk mobieltje maakt namelijk verbinding met het netwerk, waardoor
de druk op het netwerk toeneemt. Het is dan overigens niet voldoende om het mobieltje in de
vliegtuigmodus te zetten.
We vragen u dit met uw zoon of dochter te bespreken.
Sporten!
Vanaf volgende week wordt er weer fysiek sport aangeboden! Dit geldt alleen voor de leerlingen die die
dag fysiek op school onderwijs volgen. Op basis van de wensen van de aanwezige leerlingen wordt er
gekeken welke sport er gedaan wordt. Uw kind hoeft alleen sportspullen mee naar school te nemen om
mee te kunnen doen.
Omkleden kan in de kleedkamers. Is uw kind later vrij, dan is dat geen enkel probleem! Ook dan is uw
kind welkom en kan hij/zij gewoon meedoen. Tijdens het sporten in de buitenlucht hoeft er geen 1,5
meter afstand gehouden te worden. Deelname is op vrijwillige basis. Via itslearning ontvangt uw kind
een nadere toelichting.
In Druten wordt het sporten voor Pax havo/vwo en Pax vmbo vanaf donderdag 8 april dagelijks
aangeboden op de velden van DIO. Leerlingen, die op die dag fysiek les hebben gehad, zijn vanaf 12.00
uur welkom om lekker mee te sporten!

Voor de leerlingen van het Pax junior wordt de sport aangeboden op de velden van Leones. Leerlingen
zijn vanaf 6 april op de dinsdag en woensdag welkom om mee te sporten! Een schema met de precieze
tijden volgt via itslearning.
Rooster komende weken
Het rooster voor de komende weken is wederom als bijlage bijgevoegd. Er zijn wat wijzigingen in
opgenomen.
Jaarplanner
6 april:
7 april:
8 april:

De start van CSPE (vmbo) gaat door.
De excursie naar het Openlucht Museum (vmbo) gaat niet door.
Het zwemmen (vmbo en junior) gaat niet door.
De ouderavond gaat voor alle locaties digitaal door.
De Sportdag (vmbo) wordt verzet naar juni.
Techniek Experience bus gaat niet door.

De presentatieavond voor het profielwerkstuk (havo/vwo) gaat in aangepaste vorm door.
Meer informatie en/of vragen
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u terecht bij de mentor of de afdelingsleider van uw
zoon of dochter.
Ik wens u fijne Paasdagen!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

