Aan de ouder(s) van alle leerlingen
van het Cals College Nieuwegein
Nieuwegein, 30 oktober 2020
Beste ouder(s) en leerlingen,
De tent die buiten is opgesteld als extra pauzeruimte is sinds deze week steeds beter benut. De verwarming,
de muziek en de chocolademelk zullen daaraan bijgedragen hebben.
Gisteren hebben de meeste leerlingen een herbruikbaar mondkapje ontvangen. Maandag en dinsdag
ontvangen ook de laatste groepen een mondkapje. Het is de start van de campagne die ervoor moet zorgen
dat iedereen het mondkapje draagt. Het effect van het dragen van het mondkapje is natuurlijk gering, als de
andere maatregelen niet ook nauwgezet opgevolgd worden:
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• ontsmet je handen bij de ingang en bij het binnengaan van een lokaal;
• houd je aan de 1,5 meter afstand t.o.v. medewerkers.
Tot de herfstvakantie waren er 18 leerlingen en 9 collega’s positief getest. Nu we 2 weken verder zijn, zijn
dat 27 leerlingen en 13 collega’s. Alle reden om met elkaar de schouders eronder te zetten en ons
nauwgezet te houden aan alle maatregelen. Laten we dat voor elkaar doen!
Een enkele leerling heeft medische ontheffing gekregen voor het dragen van een mondkapje. De leerlingen
die het betreft hebben een medische verklaring ingeleverd en hebben van school een ontheffingskaart
gekregen die ze op verzoek moeten kunnen tonen. Via corona.ng@cals.nl kan het aangevraagd worden.
Omdat aanstaande dinsdag alle leerlingen een herbruikbaar mondkapje van school hebben gekregen,
stoppen we woensdag met het gratis uitdelen van de wegwerpmondkapjes. Kom je vanaf woensdag zonder
kapje op school, dan koop je er één bij de hoofdingang (€0,50) of je haalt je mondkapje thuis op.
Eerder meldde ik dat de ramen vanaf de herfstvakantie in principe dicht gaan (en dat de deuren
openblijven). Het luchten gebeurt tussen de lessen en in de pauzes.
Bij de praktijkvakken passen we die regel aan: daar blijven de ramen in principe open (en de deur ook). Bij
deze vakken bewegen leerlingen zich namelijk meer door het lokaal. Het gaat dan om alle disciplines van de
kunstvakken, LO en O&O.
Gisteren hebben docenten met een aantal leerlingen en schoolleiders met ouders in de jaarkringen
gesproken over “wat te doen als het onderwijs in lockdown moet” en “wat te doen als een deel van de school
gesloten moet worden”. Volgende week zullen de mentoren in de mentorlessen dit gesprek verder gaan
voeren. Mocht het zover komen dat de school (deels) dicht moet, dan hebben we de plannen klaar.
Een fijn weekend!
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