17 MAART 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Hierbij ontvangt u opnieuw een update van de situatie m.b.t. het coronavirus.
De school is de komende periode beperkt opengesteld. Van 09.00 – 15.00 uur is er een beperkte
staf aanwezig op de school. In principe is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders de
mentor. Voor dringende zaken die u niet via de mentor kunt bespreken kunt u of uw kind zich
melden binnen bovengenoemd tijdstip op school.
Leren op afstand
Vanaf woensdag 18 maart zullen wij starten met het aanbieden van leren op afstand. De
afgelopen dagen is er hard gewerkt aan lesprogramma’s voor de verschillende leerjaren die
worden aangeboden via Magister. De docenten zijn bereikbaar via de mail op de tijden volgens
het lesrooster van de tweede periode. Op die manier kunnen we de leerlingen begeleiding bieden
bij het maken van de opdrachten.
Afronding schoolexamens
Vanmiddag is nadere berichtgeving binnengekomen over de afronding van de schoolexamens. We
wachten meer gedetailleerde berichtgeving af.
We gaan morgen uitwerken wat dit betekent voor ons als RSG. Morgenmiddag geven we hierover
nadere informatie.
Bericht GGD
Op advies van het RIVM is besloten om de groepsvaccinaties HPV, Meningokokken ACWY en
DTP/BMR uit te stellen.
- Vanaf 16 maart stelt GGD Hollands Noorden de groepsvaccinaties HPV, Meningokokken ACWY
en DTP/BMR uit.
- De DTP/BMR en HPV worden uitgesteld tot na de zomervakantie.
- De Meningokokken ACWY wordt ook uitgesteld. Deze vaccinatie moet wel vóór 1 juli gebeuren.
- Nadere informatie hierover volgt vanuit de GGD.
De reden van uitstel is de inzet van jeugdgezondheidszorgmedewerkers bij de bestrijding van het
coronavirus en niet het risico op besmetting.
Berichtgeving in bulletins
Vanaf volgende week gaan we over op een wekelijkse update over de ontwikkelingen rond het
coronavirus. Op woensdag wordt deze update verstuurd, tenzij er omstandigheden zijn die extra
communicatie op andere momenten noodzakelijk maken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en wens alle gezinnen van
onze leerlingen sterkte in deze moeilijke periode.
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
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