CONCIËRGES VAN HET JAAR
WIJ ZIJN SUPERTROTS, want onze conciërges Emiel de Vroege en Marcel
Overdijk zijn verkozen tot CONCIËRGES VAN HET JAAR VAN DE GEMEENTE
LEIDEN!
Afgelopen woensdagochtend werden ze toegesproken door de wethouder
van Onderwijs, Paul Dirkse, en ontvingen ze de trofee namens Susannah
Herman en Amela Halilović van D66.
De conciërges werden gecomplimenteerd met hun sleutelrol op de
middelbare school: ‘Emiel en Marcel worden geroemd om hun vrolijkheid,
inzet en humor. Zeker tijdens coronatijd bleek hoe de school op hen kon
bouwen. Beiden hebben geen dag gemist en lieten tijdens de lockdown
doorgaan wat door moest gaan. Door hun enthousiasme en flexibiliteit zijn
zij onmisbaar op de school. Dit maakt hen de Conciërges van het Jaar 2020.’
Bekijk het interview met Sleutelstad.nl:
https://www.youtube.com/watch?v=a0Lhj-ogqnE
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ALTERNEREND NAAR SCHOOL
Genoemde klassen hebben in december op onderstaande data online les;
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag
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klas 2 en 6

klas 3

klas 4

klas 5

klas 2 en 6

14
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klas 3

klas 4

klas 5

21
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alleen klas 6 kerstactiviteiten
24

25

kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie
28

29

30

31

1

kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie
LET OP: op vrijdag 17 december heeft alleen klas 6 online les; klas 2 heeft
een project op school.
PLAN VAN AANPAK
Mondkapje verplicht
Vanaf 1 december is het dragen van mondkapjes wettelijk verplicht in alle
openbare binnenruimtes. Voor ons dagelijkse schoolgebeuren maakt dat
eigenlijk geen verschil, omdat we al sinds de herfstvakantie de afspraak
hebben dat we buiten de lessen allemaal onze mondkapjes dragen als we
rondlopen. Over het algemeen gaat dat eigenlijk prima, al blijft het voor
sommigen lastig om er constant aan te denken. We blijven de leerlingen
erop attenderen.
Vervroegd testen
Verder is er vanaf vandaag een extra mogelijkheid voor bepaalde groepen
om zich vervroegd te laten testen. We kregen van de GGD de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/26/testen-op-coronavanaf-1-december-voor-bepaalde-groepen-ook-mogelijk-zonder-klachten.
Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de Corona Melder app is
gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen
zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten
hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die
persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan
te tonen. Dit houdt het volgende voor onze leerlingen en voor jullie in: als je
vanaf vandaag van de GGD of via de Corona Melder hoort dat je in
thuisisolatie moet, dan kun je in aanmerking komen om je al na 5 dagen te
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laten testen, ook al ben je (nog) klachtenvrij. Bij een negatieve uitslag kun je
dan een paar dagen eerder weer naar school.
Beleid bij contact
We hebben ook nog eens uitgebreid met de GGD besproken over wat bij
het huidige bron- en contactonderzoek wordt gezien als nauw contact, de
inmiddels welbekende ‘langer dan 15 minuten op minder dan 1.5 meter’.
Het landelijke beleid is dat het in principe geen nauw contact betreft,
als de contacten alleen in de klas of op school plaatsvinden. Alleen bij
verder contact buiten school treedt de GGD in contact met betreffende
personen en licht ze in over de zelfisolatie. Wij volgen dit beleid natuurlijk,
maar we maken daarbij zeker ook onze eigen afweging als dat nodig is voor
de veiligheid van onze schoolgemeenschap. En we kunnen dan ook
leerlingen vragen om thuis te blijven zonder dat ze door de GGD zijn
gebeld. We zien ook dat sommige leerlingen zelf al besluiten thuis te blijven
als ze over een positief geteste medeleerling horen; ons dringende verzoek
is om dit alleen te doen na contact met mentor of teamleider.
PAARSE VRIJDAG
Op vrijdag 11 december a.s. vieren wij Paarse Vrijdag; de dag waarop
leerlingen en medewerkers door het dragen van de kleur paars op school
hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen,
lesbiennes en transgenders.
Doe ook mee een draag deze dag iets paars, laat je haar paars sprayen bij
de administratie of kom een sticker of button halen (op=op).
VOORAANKONDIGING FOUTE KERSTTRUIENDAG
Foute kersttruiendag valt dit jaar op 11 december, maar omdat we dag al
paarse vrijdag vieren, hebben we deze feestelijke dag verschoven naar
maandag 14 december.
We zouden het leuk vinden als alle leerlingen en medewerkers deze lesdag
een foute kersttrui dragen! Geen trui? Geen probleem! Een leuke kerstmuts
mag ook. Of kerstlichtjes aan je rugzak. Of een kerstslinger om je hoofd. Of
warme kerstsokken. Of je doet volgend jaar gezellig mee!
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BEVESTIGDE CORONA BESMETTING IN LEERJAAR:
klassen
1e klas
2e klas
3e klas
4e klas
5e klas
6e klas
totaal

Week 47
0
0
0
1
0
0
1

Week 48
0
0
3
0
1
0
4
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Week 49
0
1
0
1
1
0
3

