Mail aan alle ouders, leerlingen
en personeelsleden
Geachte ouders, beste leerlingen, beste collega’s,

Gisteren, maandag 3 januari hebben we het verheugende nieuws gehoord dat de scholen voor basisonderwijs en
voorgezet onderwijs, alsmede de kinderopvang vanaf 10 januari 2022 weer open mogen!
Wij zijn daar erg blij mee.
Er gelden vanaf 10 januari weer de regels zoals ze kort voor de lockdown in december golden.
We zetten ze hier nog even op een rij:
• Leerlingen mogen allemaal weer naar school en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar
moeten wel een mondkapje dragen zodra ze lopen in het schoolgebouw.
• Personeelsleden moeten wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de leerlingen en
moeten een mondkapje dragen zodra ze lopen in het schoolgebouw.
• Leerlingen en personeelsleden wordt dringend geadviseerd minimaal 2 maal per week preventief een
zelftest te doen.
• Iedereen wordt geadviseerd zich goed aan de hygiëneregels te houden. Dat betreft: regelmatig de handen
wassen, regelmatig een schoon of nieuw mondkapje, geen handen geven, hoesten en niezen in de elleboog.
• Bij klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
Voor de week van 10 t/m 14 januari 2022 geldt een aangepast rooster in verband met de tentamens en toetsen in
mavo-4, havo-4, havo-5, atheneum-5 en atheneum-6. Dat aangepaste rooster is voor iedereen te vinden in
Somtoday.
Alle ouders, leerlingen en personeelsleden hebben kort voor de kerstvakantie het rooster voor de schriftelijke
toetsen in mavo-4, havo-4, havo-5, atheneum-5 en atheneum-6 gekregen.
De personeelsleden kunnen hier ook de surveillance in vinden.
De leerlingen die ook één of meer mondelinge tentamens hebben, hebben daar zelf afspraken voor gemaakt met de
docenten.
We zien ernaar uit om de leerlingen en personeelsleden weer te ontmoeten in de school!
We wensen iedereen daarbij alle goeds voor 2022.
In de christelijke traditie zeggen we vaak: veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!
Heil heeft te maken met heelmaking en gelukkig worden.
Zegen heeft te maken met mogen groeien en ontwikkelen.
Aan deze beide elementen heeft onze maatschappij, in het groot en in het klein, behoefte.
We hopen daarom dat we heil en zegen mogen ervaren in 2022 en dat we de energie ontvangen om ons daar ook
voor in te zetten.
Namens de schoolleiding,
Gijsbert van der Beek, 4-1-2022

