Castricum, 17 februari 2022
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger in cc,
Afgelopen dinsdag hebben we goed nieuws gekregen. Bijna alle corona maatregelen op de scholen
gaan verdwijnen. Hiermee informeren wij je over de gevolgen hiervan voor onze school.
- Vrijdag 18 februari is een lesvrije dag. Er zijn enkele leerlingen die nog activiteiten op school hebben
die dag. De mondkapjesplicht geldt nog op deze dag.
- Na de voorjaarsvakantie is het niet langer verplicht een mondkapje te dragen en anderhalve meter
afstand te houden. Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een
zelftest te doen blijft gehandhaafd. Als een leerling verkoudheidsklachten heeft, maar een negatieve
zelftest kan hij/zij gewoon naar school komen.
Bij een positieve zelftest blijft de leerling thuis en wordt er een afspraak bij de GGD gemaakt. De
isolatieduur voor met corona besmette personen wordt ingekort van 7 naar minimaal 5 dagen, met
de voorwaarde dat de leerling minimaal 24 uur klachtenvrij is.
- Ouders/verzorgers zijn weer welkom op school voor gesprekken, theater en dergelijke.
- Zoals eerder al aangegeven zullen we vasthouden aan de gespreide pauzes tot en met de
meivakantie.
Voor leerlingen die een toets maken op het bezemmoment: dit is op 7 maart en niet op 28 februari.
Dit geldt ook voor de herkansing van de kijk- luistertoetsen.
Op woensdag 2 maart wordt er een inloopmiddag voor groep 8 leerlingen en hun ouders
georganiseerd. Om ruimte te creëren voor ouders en leerlingen om rustig door de school te kunnen
lopen vervalt de pauze tussen het 6e en 7e uur. Voor de meeste klassen zal het 8e uur vervallen. Kijk
die dag goed in je rooster.
Meer informatie over de inloopmiddag is te vinden op onze website: Open dagen |
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