Aan alle ouders en leerlingen van het Varendonck College

Asten en Someren, 24 september 2021

Betreft: versoepeling van de coronamaatregelen, catering weer open

Beste ouder, beste leerling,
Het aankomend weekend versoepelt het kabinet een aantal coronamaatregelen. In deze
brief informeer ik u over de nieuwe situatie en over de nog geldende maatregelen.
Leerlingen en medewerkers zijn vanaf maandag niet meer verplicht om een mondkapje te
dragen op school. Ook komt de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en
medewerkers, en medewerkers onderling te vervallen.
Er kan weer binnen worden gepauzeerd en de schoolcatering gaat weer open. Leerlingen
kunnen dagelijks tijdens de pauzes bij onze cateraar De Meester terecht voor een ruim
assortiment aan lekkere en gezonde broodjes, fruit, zuivel en diverse panini’s. Ook zullen er
andere producten als broodsnacks te koop zijn. Er kan worden betaald met pinpas of
contant geld.
Naast de versoepelende maatregelen blijft de overheid adviseren om twee keer per week
zelftesten af te nemen. Deze kunnen worden verkregen via de mentor. Bij een positieve
zelftest wordt er een reguliere testafspraak bij de GGD gemaakt. De quarantaineplicht blijft
wanneer iemand nauw contact heeft gehad met een besmet persoon. Dit geldt niet als een
medewerker of leerling:
- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van
Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
- 14 dagen of langer geleden 1 dosis van deze vaccinaties heeft gekregen na een
doorgemaakte COVID-19-infectie; of
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; of
- COVID-19 heeft doorgemaakt in minder dan 6 maanden geleden.
Wij zijn enorm trots dat we er in de afgelopen periode in geslaagd zijn onder moeilijke
omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Ook onze leerlingen
verdienen een groot compliment. Het was niet makkelijk om via een beeldscherm je
concentratie vast te houden en ook in de school op anderhalve meter met mondkapjes
is het niet fijn vertoeven. Maar we zijn er samen goed doorheen gekomen.
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en verheugen ons op een school zonder
coronaregels. Eén ding willen we graag behouden: blijf handen desinfecteren en blijf
rekening houden met elkaar zoals we dat de afgelopen tijd hebben gedaan. Dan gaan we
een mooi schooljaar tegemoet.

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Ik wens u samen een heel
fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

