
 

 
Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen 
 
 
Datum  : 4 juni 2021 
Betreft  : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. ) 
Ref. : BEJ/SG/U21-139    (8.3.02) 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19 virus.  
 
Sinds deze week zijn we weer geheel open en de lessen vinden weer fysiek plaats. De ervaringen deze week op de 
drie locaties zijn positief – en daar zijn we blij mee –, maar het blijft uiteraard zaak dat we de veiligheid zo goed 
mogelijk in acht nemen. 
 
We vragen uw hulp daarbij door thuis de veiligheidsvoorschriften nog eens onder de aandacht te brengen van uw 
zoon/dochter: 

- In het schoolgebouw is het verplicht een mondkapje te dragen; 
- Bij binnenkomst altijd de handen ontsmetten; 
- Voldoende afstand houden tot volwassenen; 
- Het tafeltje in het lokaal regelmatig ontsmetten; 
- Frequent een zelftest afnemen en zo nodig een test laten uitvoeren door de GGD. 

 
En het volgend advies: 

- De komende weken ook lekker buiten op het schoolplein frisse lucht halen! 
 
Het lijkt de goede kant op te gaan met het terugdringen van Corona en nu is het zaak dat we dit een extra zetje 
geven door ons goed aan de veiligheidsvoorschriften te houden. We willen immers allemaal graag ‘back to 
normal’. 
 
Online toegang tot de les 
Sommige leerlingen werken thuis aan hun schooltaken. Bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine moeten verblijven. 
De leerlingen maken dan gebruik van studieplanners en materiaal in itslearning. 
Indien dit werkbaar is, mogen onze docenten deze leerlingen online toegang geven tot de les. Dit is echter geen 
standaard-werkwijze. De docent bepaalt of dit werkbaar is en voor welke les/deel van de les hij/zij dit organiseert. 
Uiteraard spannen we ons maximaal in om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. 
 
Zelftesten 
Zoals hierboven vermeld, is het belangrijk dat we onszelf regelmatig testen, dat geldt voor onze medewerkers en 
ook voor onze leerlingen. Een aanbeveling dus aan uw zoon/dochter om een aantal zelftests mee te nemen! Ze zijn 
verkrijgbaar bij de conciërgebalies. 
 
Aangepaste jaarkalenders  
De jaarkalenders zijn aangepast aan de situatie met betrekking tot Corona. De aangepaste jaarkalenders voor de 
resterende weken van dit schooljaar vindt u op onze website. 
 
Meer informatie en/of vragen 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of de 
afdelingsleider van uw zoon of dochter. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Maartje Krüse - Van Helmond  
Rector 


