
 

 
 
Aan alle ouders/verzorgers 
 
 
Datum  : 28 november 2021 
Betreft  : Nieuwsbrief (nr. 47) 
Ref. : KRM/HW/SG/U21-239    (8.3.02) 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u een extra editie van onze nieuwsbrief.   
 
Covid-19 
In de persconferentie van afgelopen vrijdag werd duidelijk dat de scholen de komende tijd nog open 
mogen blijven, ondanks de huidige situatie van oplopende besmettingen en grote druk op de zorg.  
Dat is een groot goed, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Als school, 
medewerkers, leerlingen en ouders zullen we dan ook gezamenlijk moeten proberen de besmettingen 
zo laag mogelijk te houden. 
 
Dat betekent dat we vanaf morgen weer nadrukkelijker het volgende in acht moeten nemen: 

• leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Als zij in 
de klas of tijdens de pauze zitten mag het mondkapje af. Indien een leerling geen mondkapje bij 
zich heeft kan hij/zij deze afhalen bij de conciërge. De eerste keer is dit gratis, daarna kosten ze 
bij de conciërge €1,= of moet de leerling het mondkapje alsnog van huis gaan halen. 
 

• Bij binnenkomst in de school en bij binnenkomst in een lokaal desinfecteren de leerlingen hun 
handen. Vanaf maandag, en op het vmbo in de loop van komende week, zullen er in alle lokalen 
weer desinfectiepompjes staan. 
 

• Tijdens praktijklessen waarbij het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren tot de 
leerlingen, mag de docent aan de leerling vragen om zijn/haar mondkapje op te doen. 
 

• Leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Zo nodig worden 
leerlingen met klachten die toch op school komen weer naar huis gestuurd, om zich vervolgens 
alsnog bij de GGD te laten testen.  
 

• Alle leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Dit 
advies geldt voor iedereen, dus ook als je gevaccineerd bent of hersteld van Corona. We zullen 
deze zelftesten wekelijks aan iedereen uitdelen, er kunnen zo nodig bij de conciërge extra 
testen gehaald worden voor huisgenoten.  
 

• Ouders of verzorgers kunnen we niet in de school ontvangen, tenzij dit gebeurt op uitdrukkelijke 
uitnodiging. 

  



 
• De ramen worden minimaal 15 minuten per uur opengezet ter ventilatie van de lucht in het 

lokaal. Dat betekent dat het fris is in het lokaal maar het is echt van belang dat dit gebeurt. Dat 
betekent dat leerlingen zich hier op voor moeten bereiden door extra warme kleding aan te 
doen of mee te nemen. De jas aan in de klas is niet toegestaan. 
 

• Nog een aanvulling op de beslisbomen die afgelopen vrijdag zijn meegestuurd: voor onze 
leerlingen hanteren we uitdrukkelijk de beslisboom VO. 
 

We realiseren ons dat dit ook weer even schakelen is voor de leerlingen. Ons verzoek aan u als ouder is 
om hier met uw zoon of dochter over te praten. 
 
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 
 
 
Bijlage    Beslisboom 0 t/m groep 8  
   Beslisboom 12 jaar en ouder 
 


