Aan de leerlingen van de niet-examenklassen
Datum : 26 mei 2021
Betreft : Extra berichtgeving in verband met heropening school
Ref.
: BEJ/SG/U21-133 (8.3.02)
Beste leerling,
Zoals je misschien al hebt gehoord, moeten de scholen weer helemaal open gaan en alle lessen moeten
dus weer op school gevolgd gaan worden.
Voor het Pax Christi College betekent dit dat vanaf maandag 31 mei aanstaande weer helemaal open
gaan. Vanaf volgende week maandag volg je dus weer alle lessen op school!
Omdat we zo veilig mogelijk willen werken en leren op onze school, wijs ik jullie op de volgende zaken:
Aandachtspunten
a. Je moet 1,5 meter afstand blijven houden ten opzichte van de docenten en de medewerkers op
school. Leerlingen onder elkaar hoeven geen afstand te houden;
b. Het dragen van een mondkapje blijft op alle locaties verplicht;
c. Ook de preventieve maatregelen blijven gelden:
a. Handen reinigen als je het schoolgebouw betreedt;
b. Het desinfecteren van schoolmeubilair als je dit hebt gebruikt;
c. Lokalen blijven we goed ventileren.
d. Als je in quarantaine verblijft en je mag dus niet naar school komen om lessen te volgen, dan werk je
thuis zelfstandig verder aan je schoolwerk (gebruik dan studieplanners en leerstof via itslearning).
Als extra faciliteit kan een docent besluiten leerlingen die thuis studeren online toegang te geven tot
de les. Deze mogelijkheid bieden we echter niet standaard aan, het is een extra mogelijkheid,
waartoe een docent kan besluiten.
Zelftesten
Via de conciërges en/of via je mentor kun je zelftests krijgen. Het uitvoeren van een zelftest is geheel
vrijwillig. Echter, omdat door het zelftesten besmettingen snel gesignaleerd kunnen worden, vraag ik je
regelmatig een zelftest uit te voeren. Op die manier draag je bij aan een zo veilig mogelijke situatie.
Meer informatie en/of vragen
Voor vragen over dit bericht kun je terecht bij jouw mentor.
Tot slot
Dit is de zoveelste wijziging dit schooljaar. Ik begrijp dat het jou energie kost om weer in een nieuw
ritme te komen. Aan de andere kant kun je het zien als oefening voor het nieuwe schooljaar, waarin we
ons onderwijs hopelijk ook weer op school kunnen laten plaatsvinden.
Ik wens je succes met de laatste weken van dit schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

