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Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze wekelijkse update ontvangt u informatie over ons onderwijs in relatie tot het COVID-19 virus.  
 
Beslisboom 
Bijgaand ontvangt u een actuele beslisboom die gebruikt kan worden om te bepalen of uw kind naar 
school mag in de verschillende corona gerelateerde situaties.  
 
Buitenlandse (meerdaagse) schoolreizen 
De komende periode zal de directie, met advies van de coronawerkgroep, een besluit nemen rondom de 
buitenlandse (meerdaagse) schoolreizen. Ons huidige uitgangspunt is dat alle leerlingen van betreffende 
leerjaren zonder restricties deel moeten kunnen nemen aan een buitenlandreis.  
 
Voor wat betreft de wintersportreis in de kerstvakantie hebben we reeds besloten dat deze reis 
voorlopig niet doorgaat. Zodra er mogelijkheden zijn dit schooljaar om deze wel door te laten gaan, 
zullen we ons inspannen om de reis ook daadwerkelijk plaats te laten vinden.  
 
Dragen van mondkapjes 
We merken dat leerlingen niet altijd hun mondkapje dragen. Omdat we de richtlijnen van het RIVM 
volgen waarbij de mondkapjesregel in het voortgezet onderwijs nog altijd van kracht is, verzoeken we u 
om uw kind te vragen om bij het voortbewegen door de school het mondkapje te dragen.  
 
Ouderavonden 
Het was afgelopen week heel fijn om op de ouderavond van leerjaar 2 weer ouders in de school te 
kunnen ontvangen. Dit kan echter alleen als we ons aan de huidige corona-regels houden. Voor de 
komende ouderavonden zou ik daarom nog eens willen benadrukken om met 1 ouder te komen, een 
mondkapje te dragen en de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Alvast dank hiervoor. 
 
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   
 
 


