Jaargang 13, 17 september 2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In dit bericht sta ik stil bij twee zaken. Om te beginnen is er natuurlijk wat te melden over de
wijzigingen in verband met corona. Daarnaast vraag ik aandacht voor afval in en om de school.

Coronamaatregelen vanaf maandag 27 september
Ik ga hier niet weer een opsomming geven van de maatregelen die vanaf 27 september nog wél
gelden. Eerder hebben jullie overzichten met maatregelen van mij voorbij zien komen. Ik ga ervan uit
dat jullie in grote lijnen weten wat te doen. Anders kunnen jullie ook de eerdere berichten van mij
teruglezen. Twee opvallende maatregelen vervallen vanaf maandag de 27ste: de mondkapjesplicht
en de verplichte 1,5 meter afstand.
Het is voor veel mensen een opluchting dat het mondkapje niet meer verplicht is. Bedenk wel dat er
mensen zijn die dit niet zo fijn vinden. De komende week is het mondkapje nog wel verplicht. Ik
vraag jullie daar nog vijf dagen serieus werk van te maken.
Voor wat betreft de 1,5 metermaatregel geldt, denk ik hetzelfde: velen zijn blij met de opheffing van
die regel. Houd ook hier rekening met die personen die graag wat afstand houden.
Eén coronamaatregel die nog steeds belangrijk is, noem ik hier nog even. Als je besmet bent of
corona-achtige klachten hebt, blijf je thuis. Laat je bij klachten testen. Wij zullen daarnaast bekijken
wie we bij een besmetting moeten informeren en eventueel vragen in quarantaine te gaan. Wij
zullen die quarantaine niet opleggen en zeker ook geen navraag doen over vaccinatie.

Afval
We zijn weer allemaal naar school en nemen allerlei gezonds en lekkers mee vanuit huis. Onze
bovenbouwleerlingen hebben ook weer de weg naar de supermarkt (de Netto) gevonden. Wat we
storend vinden en waar we verandering in willen zien, is het afval dat we vooral naast de afvalbakken
tegenkomen. We zien dat in de school, op het schoolterrein, maar ook op straat. De route naar
school en de route tussen de Netto en school vervuilt echt.
Ik vraag leerlingen het afval in de afvalbakken te gooien en ik vraag ouders/verzorgers daar thuis met
elkaar over in gesprek te gaan. Wij gaan er op school (en daarbuiten) ook mee aan de slag. Volgens
mij is het een kleine moeite om samen onze school en omgeving netjes te houden. Bij voorbaat dank
en een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Ben Leenen,

Vestigingsdirecteur 2College Durendael
2College Durendael, van Kemenadelaan 5, 5061 EE OISTERWIJK 088 – 023 2600
Indien u de ouderinfo niet meer wenst te ontvangen: stuur dan een mail naar durendael@2college.nl

