Aan: de leerlingen van het Christelijk College Groevenbeek locatie Putten.

Betreft: Lessen vanaf maandag 8 maart 2021

Putten, 3 maart 2021

Beste leerling,
We zijn blij, dat je vanaf maandag 8 maart weer op school komt! We hebben je gemist.
Helaas zullen er leerlingen zijn die vanwege gezondheidsrisico’s van henzelf of van een gezinslid niet
op school kunnen komen. Zij blijven de lessen online volgen.
In deze brief staat informatie die voor jou belangrijk is, om een goede start te kunnen maken. Wil je
deze brief daarom goed lezen? Heb je daarna nog een vraag, dan kan je die stellen aan je mentor.
Bespreek de brief ook thuis met je ouders/verzorgers.
Aankomst op school:
Zoals je weet, moet je je mondkapje opdoen en op anderhalve meter afstand blijven van anderen.
Dus ook van medeleerlingen en docenten, daarom kunnen niet alle Kader- en TL-klassen in zijn
geheel naar school komen. Deze klassen worden door de mentor in 2 groepen verdeeld. Een A-groep
en een B-groep. Deze indeling wordt door de mentor met je besproken en we verwerken dat in het
rooster.
Op de dagen dat je niet naar school gaat, volg je de lessen online via TEAMS op de manier die je
gewend bent.
Vergeet niet je boeken en je iPad mee te nemen, voor de les van die dag. Je kluisje en de kapstokken
mag je niet gebruiken. Ook kan je geen gebruik maken van het watertappunt en er worden ook geen
koeken e.d. verkocht. Neem daarom eten en drinken van thuis mee.
Iedere klas heeft een basislokaal, waar je de meeste lessen krijgt. Je loopt niet ieder lesuur van lokaal
naar lokaal, maar de docent komt bij jou. Je blijft de hele ochtend in dit lokaal, ook in de kleine pauze.
Uiteraard kun je in de kleine pauze ook even naar buiten. Voor praktijklessen ga je wel naar een
andere ruimte. Op Magister kan je zien in welk lokaal je moet zijn. Je mag niet eerder dan 10 minuten
voor aanvang van de les op school komen. Bij aankomst op school zet je je fiets bij de fietsenstalling
die hoort bij jouw basislokaal. Daarna ga je naar het lokaal van je eerste les.
Let op de volgende punten:
 Je wordt bij binnenkomst opgevangen door de docent van lesuur 1. Je mag niet naar je kluisje
en je jas neem je mee naar het lokaal.
 Je krijgt handgel van de docent en daarna maak je je tafel en stoel schoon met spray en
tissues.
 Wanneer je naar het toilet wilt, vraag je toestemming aan de docent. Ga alleen en via de
kortste route.
 Op de dag dat je gym hebt, moet je in sportkleding naar school komen, omdat je niet mag
omkleden bij het sportveld en ook niet op school. Deze sportkleding draag je dus ook in de
les. Pas je sportkleding aan, aan de weersomstandigheden.






Na afloop van de lessen ga je gelijk naar huis, je mag niet in de omgeving van de school
blijven.
Je rooster voor komende week komt voor het weekend op Magister. Je kunt zowel in de
ochtend als in de middag les hebben.
Je krijgt voor aankomend weekend nog een mail waarin staat bij welke ingang jij je fiets moet
plaatsen en waar je dan naartoe moet.
Wil je het aan je mentor laten weten, wanneer jij niet naar school kunt komen. Dit wordt dan in
Magister vermeld, zodat iedereen ervan op de hoogte is.

Wanneer jij of je ouder(s)/ verzorger(s) een vraag hebben over hoe het met je gaat of wanneer ze een
bericht willen doorgeven, stuur dan een mail naar de mentor.

Hartelijke groeten,
Mevrouw Van den Pol en meneer Van Boven

