Datum:
5 november 2020
Jaargang: 2020-2021

Van de directeur
Informatieavonden  informatiefilmpjes voor ouders
basisschoolleerlingen
Agenda week 46

Ma 9-11:
Talentenstromen klas 1
Di 10-11:
Cultuurdag mavo 3
Talentenstromen klas 2
Wo 11-11:
Expeditie Fortes

Do 12-11:
Talentenstromen klas
4/5/6

Dinsdagavond heeft de regering extra coronamaatregelen
aangekondigd, waardoor ook de informatieavonden voor ouders van
potentiële nieuwe leerlingen niet door kunnen gaan.
Dat lossen we op door er een digitale versie van te maken. Vanavond
worden op het Fortes de presentaties zonder publiek opgenomen,
zodat ouders van kinderen in groep 7/8 toch geïnformeerd kunnen
worden.
Dat gebeurt vanavond op onze school door leerlingen en docenten van Theater & Media,
die er ongetwijfeld een mooie en attractieve film van gaan maken.
Ouders die graag kennis nemen van de presentatie van Gymnasium Camphusianum, Omnia
College of Fortes Lyceum, kunnen dit doen via filmpjes op verschillende social media.
Uiteraard zal het Fortes filmpje ook op onze website te zien zijn.

Coronamaatregelen

Afspraken

Regio Zuid-Holland zuid is inmiddels aangemerkt
als rood gebied en dat zou kunnen betekenen
dat er nog strengere maatregelen volgen?

Als een leerling aangeeft vanwege
ernstige medische redenen geen
mondkapje te kunnen dragen, dan
laten we dat toe.

Laten we proberen om dat met z’n allen te
voorkomen door de regels en voorschriften te
volgen, zelfs al staat een enkeling daar
persoonlijk niet altijd positief tegenover. We
willen tenslotte niets liever dan onze school open
houden.

Vr 13-11:
Talentenstromen klas
4/5/6

Het dringend-advies als verplichting (het dragen
van een mondkapje buiten de les) is inmiddels
op
alle
scholen
binnen
Gorinchem
doorgevoerd en ook wij zullen daar nog strakker
op gaan toezien.

Overige activiteiten
en persoonlijke
roosters: zie SOM

Coronastatus op het Fortes

Als een leerling vanwege de eis van
ouders geen mondkapje mag
dragen,
accepteer
we
dat
voorlopig ook.
In beide gevallen willen we deze
redenen als schoolleiding kunnen
verifiëren, zodat we de goede rol
kunnen spelen in dit proces.
Ik hoop op ieders begrip en steun.

Elke maandag brengen we binnen onze stichting in beeld hoe het coronavirus zich binnen
onze school ontwikkelt. Voorlopig zien we nog een positief beeld als we dit afzetten tegen
de landelijke ontwikkeling.

Fortes Lyceum
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10-minutengesprekken digitaal
Beste ouders en/of verzorgers,
Op maandag 23 en dinsdag 24 november vinden de online 10-minutengesprekken plaats.
Gezien de huidige maatregelen is het niet mogelijk om deze 10-minutengesprekken fysiek op
school te organiseren.
Uiterlijk maandag a.s. start de aanmelding voor deze gesprekken. Via de website kunt u zich
tot uiterlijk vrijdag 13 november 12.00 uur inschrijven. U heeft de mogelijkheid om per kind bij
maximaal twee docenten een gesprek aan te vragen. U ontvangt t.z.t. een bevestiging van
de dag en de tijdstippen waarop deze gesprekken plaatsvinden.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

De docenten zullen op het afgesproken moment contact met u opnemen via het Teamsaccount van uw zoon/dochter. Wij moedigen het aan dat uw zoon/dochter onderdeel
uitmaakt van dit gesprek. Zorg dat u op tijd klaar zit, zodat het gesprek op het afgesproken
tijdstip van start kan gaan. Probeer de gesprekken ook tot 10 minuten te beperken opdat de
tijden niet teveel gaan verlopen.

