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Inhoud:
1. Corona feiten en mondkapjes
2. Wanneer blijf je thuis? Beslisboom
Maandag 12 oktober:
NEEM JE EIGEN MONDKAPJE MEE!

1. Corona feiten en mondkapjes
Compliment
Graag wil ik deze SingelDingen openen met uit te spreken hoe trots wij als team zijn op
onze leerlingen. Sinds afgelopen maandag geldt het dringende advies om mondkapjes te
dragen wanneer leerlingen of medewerkers zich verplaatsen in de gangen of aula. We
hebben ervaren dat vanaf het eerste moment een groot deel van de leerlingen zich aan dit
advies houdt. Natuurlijk is het wat onwennig om zo rond te lopen. Uit verhalen en beelden
horen en zien we dat dit op andere scholen soms een stuk lastiger is. Voor ons laat dit zien
hoe belangrijk gezamenlijke verantwoordelijkheid is en hoe goed onze leerlingen hier in dit
geval mee omgaan. Dit is een compliment waard voor alle leerlingen die gehoor geven aan
het dringende advies.
Wij hopen dat volgende week nog meer leerlingen meedoen met het dragen van een mondkapje.
Ondanks dat het aantal besmettingen in het hele land, ook op veel scholen, toeneemt, is daar op De Singel tot op heden
geen sprake van. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de richtlijnen blijven houden. Wanneer uw zoon/dochter
klachten heeft, is het belangrijk dat hij/zij niet naar school komt en zich aanmeldt voor een test.
De situatie tot en met 9 oktober 2020:
Op dit moment zijn er ons geen corona besmettingen bekend bij
leerlingen of bij medewerkers. Wel bereiken ons berichten dat zowel
leerlingen als medewerkers getest worden. Zodra de uitslag daarvan
bekend is is het van groot belang dat de school wordt geïnformeerd.
Zodra een medewerker of leerling positief getest is moet deze direct 10
dagen in quarantaine. Wij nemen contact op met u en stellen u enkele
vragen. Op deze manier willen we te weten komen of er klasgenoten of
schoolgenoten of medewerkers ook in quarantaine moeten.

De regel daarbij is:
“Als je langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter bij iemand die besmet is in de buurt geweest dan ga je ook 10 dagen in
quarantaine”.
Onze school probeert om samen met de besmette persoon zo snel mogelijk in beeld te krijgen wie in quarantaine moet.
Als in het gezin van onze leerling een besmetting bestaat moeten wij dat direct weten. Onze leerling moet dan thuis
blijven en 10 dagen in quarantaine gaan.
Na deze week staat de herfstvakantie voor de deur (vanaf 19 oktober tot en met 23 oktober). We willen iedereen er,
wellicht ten overvloede, op wijzen dat als je op vakantie gaat, je jezelf aan de richtlijnen houdt. Wanneer een leerling
naar een land gaat wat als oranje of rood is bestempeld, is het noodzakelijk dat de leerling nadien 10 dagen in
thuisquarantaine gaat. We hopen dat iedereen daar met het besluit over de invulling van de herfstvakantie rekening
mee houdt.

Herhaald bericht: Mondkapjes
Vanaf 5 oktober volgen we het dringende advies van de overheid om in de gangen, in de aula en op het binnenplein van
onze school mondkapjes te dragen. Veel leerlingen hebben daar de afgelopen week aan meegewerkt. Dat stellen we
zeer op prijs en we hopen dat volgende week nog meer leerlingen een mondkapje zullen dragen.
De overheid adviseert dringend dat leerlingen in het gebouw in gangen en de aula mond/neusmaskers gaan dragen. Het
dragen daarvan hoeft niet in een lessituatie (theorieles), dus zodra de leerlingen in het lokaal zitten mag het masker af.
In de praktijklokalen kan de docent vragen om een mondkapje te blijven dragen tijdens de les. Dit is niet vrijblijvend.
Het is tijdens de praktijklessen lang niet altijd mogelijk om de 1,5 meter regel na te leven. We hopen dat door het
dragen van mondkapjes én door de overige gedragsregels het risico op verdere besmetting verlaagd wordt.

2. Wanneer blijf je thuis en ga je testen?
Klik op: https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk

Herfstvakantie van 19 oktober tot en met 23 oktober

