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Beste ouders/verzorgers,
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Ruimere openstelling- algemeen
Inmiddels werken we twee weken met een ruimere openstelling voor onze leerlingen. Net zoals bij elke
verandering of wijziging die we in het afgelopen jaar hebben gedaan of doorgevoerd, gold ook bij deze
wijziging dat het in het begin weer even wennen is: voor uw kind, u en voor ons. We zijn natuurlijk weer
blij dat we uw kind op school hebben gezien en gesproken. We zijn over het algemeen ook tevreden
over de wijze hoe we op dit moment onderwijs geven. Mocht u ergens tegenaan lopen, laat dit via de
mentor van uw kind aan ons weten!
Sociaal welbevinden en mentale gezondheid leerlingen
Als school vinden we het gegeven de situatie belangrijk dat we ook (en eigenlijk wel vooral) aandacht
besteden aan het sociaal welbevinden en de mentale gezondheid van uw kind. Nu we uw kind weer
vaker zien, geeft dit ons nog meer de mogelijkheid om hier aandacht aan te geven. Heeft u of uw kind
behoefte om eens met ons hierover te praten, laat het ons via de mentor weten. We hebben de
mogelijkheid om één van onze zorgondersteuners hierbij te laten helpen en begeleiden.
Planning voor fysiek onderwijs
We ontvingen vanuit u, ouders, het verzoek om het geplande rooster voor fysiek onderwijs met u te
delen. Bijgaand ontvangt u dit rooster. We willen hierbij wel opmerken dat er uiteraard door
onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in aangebracht kunnen worden.
Hooikoorts versus Covid-19
De periode van hooikoorts is ook (bijna) aangebroken. Dat betekent dat er de komende periode
leerlingen en/of collega’s op school aanwezig zijn met hooikoortsklachten. Dit kan voor anderen (maar
ook voor de persoon zelf) ongemakkelijk zijn en/of vragen oproepen. Mocht uw kind zich ongemakkelijk
voelen of vragen hebben, dan kan uw kind hier uiteraard het gesprek over aangaan met de
desbetreffende persoon. Vindt uw kind dit vervelend, laat hem/haar contact opnemen met de mentor.
Dan zorgen we ervoor dat mogelijke twijfels en/of onduidelijkheden snel opgelost worden. De
rijksoverheid heeft een filmpje over hooikoorts en Covid-19: https://youtu.be/e5GgZN5rG8Y. Ook op de
site van de RIVM vindt u informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden .

ICT: Wi-Fi verbinding
Door de huidige wijze van onderwijs vragen we nog meer van ons digitale netwerk en belasten we onze
capaciteit. We realiseren ons dat het goed werken van het netwerk een essentiële randvoorwaarde is
om goed te kunnen werken. We herkennen en erkennen de problemen die leerlingen ervaren en we
werken aan oplossingen. Helaas vraagt dit ook wat tijd.
Schoolfotograaf
Van 22 tot en met 25 maart komt de schoolfotograaf voor het maken van een portretfoto van uw kind.
Laat uw kind bij de eigen locatie checken wanneer de schoolfotograaf op zijn/haar locatie komt.
Meer informatie en/of vragen
Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen en/of
opmerkingen kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector
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