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Beste leerlingen en ouder(s) of verzorger(s),

Vanaf maandag aanstaande vervallen er twee regels die nogal ingrijpend waren:
-

het dragen van een mondkapje is niet meer nodig
afstand houden tot volwassen en tussen volwassenen onderling ook niet meer

Vooral het verdwijnen van de mondkapjes is voor bijna iedereen een opluchting.
We hebben de afgelopen tijd wel geleerd goed op elkaars ogen te letten, maar het is veel aangenamer om
elkaar weer van aangezicht tot aangezicht te zien.
Overigens kan het zijn dat een docent of schoolmedewerker toch prijs stelt op gepaste afstand. Dan
respecteren we dat. Hetzelfde geldt als iemand toch een mondkapje wil blijven dragen.
Hieronder schetsen we wat er aan regels nog overeind blijft en wat er nog meer verandert vanaf maandag.
-

-

De catering in gebouw A gaat naar binnen; dat betekent dat eten en drinken in de pauze binnen is
toegestaan op de begane grond (Atrium en Btrium als dat beschikbaar is) en op de grote trap naar de
eerste verdieping. Er zijn vooral staanplaatsen, want we zitten al meer dan genoeg.
Brugklassers mogen in de tweede pauze lunchen in de brugkuip.
Met mooi weer buiten lunchen heeft onze voorkeur. Er is ruimte genoeg.
In de pauzes zijn de gangen en de leerpleinen leeg.
We willen heel graag dat afval in de afvalbakken verdwijnt. Als je naast afval staat en een
medewerker vraagt je om dat op te ruimen, dan is er maar één oplossing: doen. Maar dat is logisch,
toch?!

De GGD noemt gevaccineerde mensen ‘immuun’ en niet-gevaccineerden ‘niet immuun’.
Als je niet immuun bent, gelden er enkele speciale regels:
-

-

Als je aangemerkt wordt als nauw contact van iemand die besmet is gebleken, moet je in
quarantaine en je na vijf dagen laten testen bij de GGD; dus ook als een huisgenoot besmet blijkt te
zijn.
Je krijgt het dringende advies om twee keer per week een zelftest af te nemen; de tests zijn te krijgen
bij de receptie en de conciërges.

Voor ‘immune’ mensen geldt dit niet.

Voor iedereen geldt:
-

Als je klachten hebt die bij COVID kunnen horen, blijf je thuis en vraag je een test aan bij de GGD. De
uitslag wacht je thuis af.
Was regelmatig je handen; in de lokalen blijven de ontsmettingsmiddelen voorradig.

We hopen dat dit het laatste bericht zal zijn, waarin het woord COVID voorkomt.
Tot slot nog een opmerking over de leerpleinen: over het algemeen zijn we dik tevreden over de manier
waarop de leerpleinen door jullie worden gebruikt! Het is er rustig, er wordt geleerd en het blijft er redelijk
schoon. Dank daarvoor!
En helemaal tot slot: datzelfde geldt voor de manier waarop veruit de meeste leerlingen omgingen met de
mondkapjesplicht.
De verkoop van mondkapjes heeft aardig wat geld opgeleverd. Dat geld hebben we besteed aan de actie
‘Doe een wens’.
Een mooi weekeinde gewenst in deze nazomer!
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