Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst wil ik u een heel mooi 2021 wensen!
Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad. Voor een aantal was de vakantie spijtig genoeg
anders dan gehoopt als gevolg van een positieve testuitslag. We wensen zieke leerlingen en
familieleden van harte beterschap.
Op de locatie Gennep zijn er relatief weinig besmettingen onder leerlingen gemeld, er was in
het begin van de vakantie echter wel een piek van besmettingen onder de collega’s.
Vraag aan ouders om de inhoud van deze brief duidelijk te bespreken met uw zoon of
dochter.
Op maandag 4 januari gaan de deuren van de school weer voor een aantal lessen open,
andere lessen zijn online. Voor de vakantie is dit besproken met de leerlingen en is via de
mail een draaiboek naar alle ouders/verzorgers en leerlingen verstuurd.
Wat betreft lessen die op school gegeven worden:
voor uw en onze veiligheid en om die lessen op school door te kunnen laten gaan, vragen
we u nogmaals de coronarichtlijnen op te volgen:
Klachten en thuisblijfregels
Een leerling met een of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:
o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
o Hoesten
o Benauwdheid
o Verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)
Conform richtlijn RIVM:
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) gaat de
leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Ouders/verzorgers worden hierover
geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen op dezelfde school worden hierover geïnformeerd en
naar huis gestuurd als diegene last heeft van koorts en/of benauwdheid. Ook hier wordt geadviseerd
om zich te laten testen indien zij klachten vertonen.
Aanvullende richtlijnen:
 In school is een mondkapjesplicht.
 Leerlingen en personeel houden afstand tot elkaar.
 Voor de les ontsmetten we onze handen.
 Na de laatste les gaan leerlingen direct naar huis.

Bij vragen of twijfel, neemt u dan contact op met de school.
Ten slotte, we hopen dat in 2021 alle leerlingen het schooljaar met succes afsluiten in goede
gezondheid en met mooie vooruitzichten.
Houd moed en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Lisette Verstegen
Sjaak Simons

waarnemend rector
vestigingsdirecteur

