Jaargang 13, 10 september 2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Ook voor jullie zit de eerste zit de eerste schoolweek erop. In mijn bericht van vorige week en in de
loop van deze week hebben jullie kunnen lezen hoe we dit schooljaar wilden starten. Ik kom daar nu
kort op terug. Eerst sta ik kort stil bij het algemene gevoel dat ik over houd aan de start van dit
schooljaar.

Start schooljaar onder zomerse omstandigheden
Een veel gehoorde "klacht” de afgelopen weken was het wegblijven van de zon in de maand juli en
augustus in Nederland. Toen we deze week starten scheen hij volop en werd het met de dag
zonniger. Volgens mij droeg die zon bij aan een zonnige start, maar ik begrijp goed dat hij ook een
paar weken eerder had mogen komen. We zijn dit schooljaar in algemene zin goed gestart. Ook de
ruim 300 eersteklassers vonden de afgelopen dagen letterlijk de weg binnen de school en sloten
deze week vanmiddag gezellig af.

Mondkapjes bij verplaatsing in de school
Het verbaasde ons niet dat we na de zomervakantie weer tijd nodig hadden om het dragen van
mondkapjes georganiseerd te krijgen. Het verschil tussen dinsdag en bijvoorbeeld donderdag was
groot. Bijna alle leerlingen en collega's hebben nu een mondkapje bij zich en de meesten dragen het
zonder dat we hen daarop hoeven te wijzen. We moeten er wel elke dag en de hele dag door
aandacht aan besteden.
Ik hoop dat dit aanspreken naar verloop van tijd minder nodig is. Er is overigens een groep leerlingen
(en medewerkers) die het mondkapje niet hoeft te dragen; zij krijgen daar vrijstelling voor. Hoe lang
de verplichting van het mondkapje nog geldt, is onduidelijk. Waarschijnlijk zal in de loop van
volgende week duidelijk worden of er aanpassingen komen.

Aantal coronabesmettingen
Om te beginnen rekenen we erop dat we door jullie op de hoogte worden gehouden van
coronabesmettingen. Er vanuit gaande dat dit is gebeurd, kan ik zeggen dat we vóór de start van het
schooljaar een tweetal meldingen bij leerlingen kregen en dat er in de loop van week geen
besmettingen zijn gemeld. Dit betekent dat we dus nog geen oproep tot quarantaine hoefden te
doen. Ik hoop dat dit zo blijft.

Onderwijs volgen op afstand bij eventuele quarantaine
Deze week stuurde ik jullie al een nuancering van het bericht van vorige week over het digitaal
volgen van de lessen voor het geval een leerling in quarantaine gaat. Deze werkwijze pasten we vorig
jaar ook een tijdje toe (start schooljaar 20-21) en dat werkte over het algemeen redelijk goed en
prettig.

Tot slot
Mocht het zo zijn dat dit bericht of andere berichten van school bij jullie vragen of opmerkingen
oproepen, dan ga ik ervan uit dat jullie gewoon contact met mij of mijn collega's opnemen. Wij staan
jullie dan graag te woord.
Ik wens jullie een prettig weekend.
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