Aan de ouders van alle leerlingen

Valkenswaard, 15 november 2021

Geachte ouders,
Na de persconferentie van afgelopen vrijdag, hebben we met de schoolleiding de balans
opgemaakt. We zijn, ongetwijfeld net als u, heel blij dat de lessen op school gewoon door
mogen gaan. Je leert toch het meeste als je elkaar ziet en kunt aanspreken.
We voelden wel de noodzaak om zelf enkele maatregelen te nemen die de verspreiding van
Covid-19 tegengaan.

Beleid van Were Di
1. We vergaderen niet meer in gezelschappen die groter zijn dan 4 personen.
2. Docenten geven op school les, maar werken verder zoveel mogelijk thuis.
3. Als er een besmetting in een klas wordt geconstateerd, sturen we de ouders
een bericht.
4. Als een docent besmet blijkt te zijn, worden de ouders van de betrokken
klassen ingelicht.
5. Wanneer niet naar school? Het uitdrukkelijke verzoek aan iedereen is om de
officiële beslisboom te volgen. Dat is in vergelijking met de vorige situatie één
stap terug: bij besmetting in het gezin blijven de gezinsleden weer thuis in
quarantaine.

Praktische gevolgen: wat er verandert
•
•
•
•
•
•
•

De MR-vergadering (16 november) gaat online door.
De ouderavond BOF voor klas 1 op 16 november gaat online door.
De beroepenmarkt van donderdag 18 november wordt afgelast.
De excursie naar Londen (18 november) gaat niet door.
De Vijflanden-Voorontmoeting (vanaf 19 november) gaat niet door.
De ouder-bijeenkomst over de faalangstreductietraining (22 november) gaat
online door.
De bijeenkomst over de evaluatie van de flexuren met ouders van 5-vwo (24
november) gaat online/later door.

Wat door kan gaan
•

De oriëntatielessen van woensdag 17 november gaan door. Wel verzoeken we
de ouders om de gebouwen van de school niet binnen te gaan.

•
•
•

De oudergesprekken WD3 (17 en 18 november) gaan door.
De excursie van gymnasium 1 (23 november) naar Corpus gaat gewoon door.
De kickoff van Radically Mine (Van Abbe) op 1 december kan doorgaan.

En nog steeds is belangrijk
•
•
•
•

Handen wassen
Afstand houden
Testen
Ventilatie.

We hopen dat we met deze maatregelen er samen met de leerlingen en u eraan bijdragen dat
over drie weken deze korte lockdown kan worden afgesloten.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs algemeen
T 040-207 4752
@ s.hoogeboom@sgweredi.nl
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