Aan de ouder(s) van
alle leerlingen van het
Cals College Nieuwegein
Nieuwegein, 13 november 2020

Beste ouder(s) en leerlingen,
Maandag kwam het goede nieuws dat een vaccin in aantocht is en ook het aantal besmettingen is aan het
afnemen: er schijnt licht aan het einde van de tunnel! (Dat althans hopen we). In dit vrijdagbericht een
update over corona, ventilatie in de gymlokalen, de aankondiging van de online versie van Cals Cultureel en
een reminder voor de thema-avond van 25 november.
Deze week is er weer een aantal meldingen (10) van besmettingen geweest, verspreid over leerjaren en
afdelingen. Gelukkig is er geen sprake van een uitbraak. In twee klassen waren drie positieve gevallen. Om
een uitbraak te voorkomen volgen de leerlingen van beide klassen vanaf vandaag tot en met 20 november
thuis de lessen online. Voor vragen over corona kunt u terecht op het inmiddels bekende mailadres
corona.ng@cals.nl.
In de gymzalen staan de deuren van de kleedkamers open vanwege de ventilatie. Leerlingen kunnen hun
waardevolle spullen dus niet in de kleedkamer achterlaten. Die bergen ze op in hun kluisje en het
kluissleuteltje geven ze in bewaring bij de docent LO.
Culturele uitvoeringen gaan we de komende tijd online weergeven. Het betekent dat u dan de voorstelling
niet in de theaterzaal op school kunt bekijken, maar dat u dat vanuit huis kunt doen. Cals Cultureel is op 17
november de eerste in rij. Leerlingen vanuit alle jaarlagen treden op in een programma dat anderhalf uur
duurt. Via Instagram is een oproep gedaan om deze avond vanuit huis aan te schuiven bij dit evenement. De
link om de livestream te bekijken wordt u op dinsdag 17 november via magistermail toegezonden. Die is om
redenen van privacy overigens alleen op de avond zelf te bekijken. Veel plezier op 17 november bij Cals
Cultureel!
Op 25 november is er een thema-avond over formatief werken en begeleiding. Voor deze thema-avond heeft
u afgelopen maandag een uitnodiging ontvangen. U kunt zich tot en met 16 november daarvoor nog
aanmelden via deze link: https://tinyurl.com/Thema-avond-nov-2020.
Een goed weekend!
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rector

