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Van de directeur
Droevig nieuws
Woensdagochtend begon de werkdag
met heel droevig nieuws, de grootste
nachtmerrie van alle ouders.
Elief, de oudste dochter van collega Rita
von Hebel, is die nacht totaal onverwacht
in haar slaap overleden.
We wensen Rita en haar familie heel erg
veel sterkte met dit onwerkelijke,
ongelofelijke verlies.

Hoe ongemakkelijk het ook voelt na dit vreselijke bericht, en het contrast wordt nog versterkt
door de feestmaand waarin we nu zijn, de wereld en dus ook de school gaat door en ook de
berichtgeving daarover.

Agenda week 50

Kerstboom

Di 14-12, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen

Toen ik dinsdagavond naar huis ging
werd ik aangenaam verrast door de
mooie verlichte kerstboom op ons
schoolplein. Onze conciërges hebben
het schoolplein weer een sfeervol
aanzien gegeven. Dank mannen!
Een schoolplein ontdaan van alle auto’s
gaf ook weer een vertrouwd beeld.
Hopelijk kunnen we over een poosje weer
genieten van een autovrij en veel
groener schoolplein.

Covid en testen
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Vrijdag maakte minister Hugo de Jonge bekend dat leerlingen en onderwijspersoneel met
milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, met een negatieve zelftest toch naar
school mogen. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig. Bij
aanhoudende klachten is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen.
Als klachten verergeren of als je last hebt van verlies van reuk of smaak is het nodig je bij de
GGD te laten testen.
Leerlingen of onderwijspersoneelsleden die in quarantaine zitten omdat ze in contact zijn
geweest met een positief getest persoon, laten zich na vijf dagen wel testen bij de GGD. Een
zelftest is daarvoor niet geschikt. Bij een negatieve GGD-test kunnen ook zij weer naar school.
Positieve geteste leerlingen en collega’s hebben we gelukkig nauwelijks. Eén collega is na een
positieve test thuis en deze week zijn er slechts twee leerlingen bijgekomen die al een week in
quarantaine waren.
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Basisafspraken op basis van de
richtlijn RIVM:
o
o
o
o
o
o

o

Ouders/verzorgers komen niet in de
school, tenzij dit echt niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter
afstand van elkaar.
Vieringen vinden plaats zonder externe
aanwezigen.
Daarnaast blijft iedereen met klachten
thuis, totdat een negatieve testuitslag is
ontvangen.
Iedereen met milde klachten mag bij
een negatieve zelftest toch naar
school.
Iedereen gaat in quarantaine als een
huisgenoot of nauw contact positief is
getest.
Ben
je
nauw
contact
en
(volledig) gevaccineerd of
heb
je
afgelopen
6
maanden
corona
gehad dan hoef je niet in quarantaine.

Uitval door ziekte
Naast het coronavirus heerst er ook de griep en
dat zorgt op dit moment voor zowel onder de
leerlingen als onder collega’s voor veel zieken.
Hierdoor lukt het niet altijd om het lesrooster weer
mooi samen te voegen tot een doorlopende
lesdag, waardoor we tussenuren niet kunnen
voorkomen.
Dat betekent dat er veel gevraagd wordt van
ons allen om hier zo goed mogelijk mee om te
gaan. Zelfstudie of alvast huiswerk maken in die
tussenuren is voor velen erg moeilijk, maar ik zou
dat toch sterk willen aanbevelen.
Het belang van fysieke lessen is groot dus een
paar tussenuren zullen niet leiden tot het
vervallen van de volgende les. Inhaalmomenten
voor niet gemaakte toetsen proberen we zoveel
mogelijk individueel af te handelen en in
bijzondere situaties hoeft misschien niet alles
worden ingehaald.

Foute kersttruiendag
Donderdag 23 december is het
foute kersttruiendag op het
Fortes!
Voor de foutste outfit kunnen
zowel leerlingen als docenten
een prijs winnen.
We hebben de afgelopen jaren
van alles voorbij zien komen:
geweldige onesies van een
kerstboom, kerstjurkjes, een net
kerstpak en ga zo maar door.
We zijn benieuwd naar jullie
uitdossingen dit jaar. Loop die
dag tactvol een keer extra
langs de balie. Daar zit namelijk
een deel van de jury �
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Sporthal
De herinrichting van het buitenterrein gaat volgens
plan.
De parkeerterreinen zijn bijna klaar en vervolgens
wordt de fietsstalling bij de sport-/turnhal bestraat.
Binnen worden de ondervloeren aangebracht en alle
vloerputten worden vlakgeslepen voordat de echte
sportvloer aangebracht gaat worden (zie foto’s
rechts). Vooralsnog mogen we er op 1 februari in, ik
hoop voorzichtig dat dit zelfs nog een weekje eerder
zou kunnen.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Toen ik zo op het nieuwe parkeerterrein stond zag ik
ook de letterbakken voor de plastic flesjes/speelgoed
etc.(foto onder). Aanvankelijk hing dat ‘kunstlogo’
aan de andere kant op het schoolplein. Nu dat
verplaatst is moet het kunstwerk ook weer gevuld
worden met het liefst blauw plastic afval.

