
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 2 september 2021 
 
 

Beste leerlingen, 
 
 

Na een hopelijk ontspannen zomer en een fijne vakantie ga je binnenkort weer naar school. 
Welkom terug!   
Wat moet je allemaal weten over het nieuwe schooljaar? Dat staat in deze brief. Lees hem 
alsjeblieft goed door. 
 
 

Corona-regels in het schooljaar 2021-2022 
 

1. Nog steeds gelden deze regels: 

a. Was je handen meerdere keren per dag, ten minste 20 seconden. 

b. We schudden geen handen. 

c. We dragen een mondkapje (eigenlijk heet dat mond-neus-masker) als we lopen 

of staan in het gebouw. Als we gaan zitten, mag het af. 

d. We hoesten en niezen in onze elleboog. 

e. We houden altijd anderhalve meter afstand. (Behalve leerlingen onder elkaar.) 

2. De pauzes worden buiten doorgebracht.  

3. We vragen je uitdrukkelijk om zondag 5 september thuis een zelftest te doen. (Als je 

geen zelftest meer hebt, kun je die vrijdag op school ophalen.)  

4. Kom het liefst per fiets naar school, niet met het openbaar vervoer. 

5. Volg in het gebouw de pijlen op de grond. Gebruik de trappenhuizen die voor leerlingen 

bestemd zijn.  

6. Doe wekelijks een zelftest. Is die positief, dan ga je naar de GGD voor een PCR-test.  

Ben je volledig gevaccineerd of heb je de laatste zes maanden corona gehad en ben je 

daarvan genezen? Dan hoef je geen wekelijkse preventieve zelftest te doen.  

7. Heb je klachten die kunnen wijzen op corona? Neem contact op met de GGD voor een 

PCR-test. 

8. Is iemand in jouw klas of lesgroep met wie je contact had besmet met corona? Dan blijf 

je tien dagen thuis in quarantaine. Ben je volledig gevaccineerd of heb je de laatste zes 

maanden corona gehad en ben je daarvan genezen? Dan hoef je niet thuis te blijven in 

quarantaine als je met een besmette leerling contact hebt gehad.  

9. De school blijft zorgen voor goede ventilatie. In de lokalen zijn ontsmettingsmiddelen 

voor de handen en voor het meubilair aanwezig. 

Aan de leerlingen van Were Di Drie 
en aan hun ouders 
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Ouderavonden 
 

In september nodigen we altijd de ouders uit om op school kennis te komen maken met de mentor. 
Dat gaat voorlopig nog online plaatsvinden, dus niet op school. Je ouders krijgen daarvoor nog 
een uitnodiging met een link. Uitzondering: de ouderavonden voor brugklasouders vinden wel op 
school plaats. 
Wanneer de ouderavonden plaatsvinden? Dat is te vinden in de Kalender op de site. Klik hier. 
 
  

Wanneer naar school?  
 
In het schema hieronder kun je zien, wanneer je voor de eerste keer dit jaar op school moet zijn. 
Naast het verder kennismaken met de mentor en je klasgenoten krijg je dan onder anderen te 
horen hoe de rest van de week er voor jouw stamgroep uit zal zien. 
 
Were Di Drie VMBO: 
leerjaar 1: dinsdag 7 sep 12:00-13:00 uur op plein O.2.00  
leerjaar 2: dinsdag 7 sep 10:00-11:00 uur op plein O.2.09 
leerjaar 3: dinsdag 7 sep 12:00-13:00 uur op plein O.2.09 
leerjaar 4: dinsdag 7 sep 09:00-11:00 uur op plein O.2.00 

 
Were Di Drie HVWO (alle leerlingen): dinsdag 7 sep 12:00-14:00 uur plein O.1.21 
 
Graag tot dan, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Teamleiders Were Di Drie 
Michiel van Dooren (drn@sgweredi.nl) 
Paul Verzellenberg (vrz@sgweredi.nl) 
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