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Aan alle de leerlingen van Christelijk College Groevenbeek
Ermelo en Putten, 26 mei 2021
Onderwerp: lessen op school vanaf 31 mei 2021
Hoi allemaal,
Het einde van het schooljaar
Jullie hebben vast en zeker al gehoord of gelezen, dat vanaf maandag 31 mei iedereen weer
les krijgt op school. De lessen achter de laptop of iPad zijn weer verleden tijd. We zien heel
erg uit naar jullie komst! Deze laatste weken gaan we er met elkaar nog even volop
tegenaan. Jullie hoeven dan niet meer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Die regel
geldt nog wel tussen volwassenen en leerlingen en voor volwassenen onderling. Daarnaast
zijn er nog een paar andere maatregelen nodig. We zetten alles voor jullie op een rij.
Vanaf maandag 31 mei geldt het volgende:
- Alle leerlingen gaan weer elke dag naar school.
- We gebruiken het 40-minutenrooster. Zo is er in de middag nog steeds tijd voor
reparatielessen en andere onderwijsactiviteiten.
- Jullie mogen onderling weer contact hebben. In de pauzes mag je naar de aula of naar
buiten. Dit laatste willen we stimuleren. Het is lente en straks zomer; geniet met elkaar van
de frisse buitenlucht.
- De kluisjes en automaten mogen weer gebruikt worden.
- De zelftesten blijven we als school verstrekken. Je kunt er voor eigen gebruik maximaal
twee per week ophalen bij het leerlingenloket. Deze zelftest kun je thuis gebruiken, onder
toezicht van je ouders of verzorgers.
Als er een besmetting in de klas is, dan hebben alle leerlingen die met de besmette leerling
in contact zijn geweest de mogelijkheid om de zelftest op school af te nemen.
- De hygiënemaatregelen blijven van kracht. Het blijft daarom belangrijk om je handen
regelmatig te wassen.
- Het dragen van een mondkapje in de gangen blijft verplicht in de hele school.
- Als je corona-achtige klachten hebt, blijf je thuis totdat zeker is dat je niet (meer) ziek bent.
We regelen dat je de lessen online kunt volgen via Teams.
Ten slotte
We hebben grote bewondering voor jullie, want jullie hebben je de afgelopen tijd volop
ingezet en daarmee je verantwoordelijkheid genomen. We verwachten dat we deze laatste
schoolweken met elkaar de schouders eronder kunnen zetten en het schooljaar succesvol
kunnen afsluiten. Wij wensen jullie hierbij heel veel succes!
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
R. Brouwer
Directeur Chr. College Groevenbeek
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