Nieuwsbrief 1, 14 augustus 2020

Geachte ouder(s), verzorgers(s), beste leerlingen,

Ik hoop dat u allen van een fijne vakantie heeft genoten. Voor de ouders van onze
nieuwe leerlingen, is dit de eerste Newton-Covid-19 nieuwsbrief. Vanaf 16 maart
vorig jaar heb ik met grote regelmaat, een nieuwsbrief gestuurd om alle maatregelen
die wij nemen met betrekking tot, met name, Covid-19 te melden en te verklaren. De
nieuwsbrieven zijn ook telkens op de website geplaatst. U heeft mij aangegeven
deze berichtgeving te waarderen. Daarom zet ik deze werkwijze voort.
In deze eerste Nieuwsbrief vindt u informatie over:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Startbijeenkomsten
Algemene maatregelen
Triage
Ventilatie
Ouderavonden
Pinbetalingen
Telefoonbox en uitlenen van schoolspullen
Extra schoonmaak
1. Startbijeenkomsten

Elk leerjaar heeft zijn eigen startmoment. U heeft hierover al bericht ontvangen.
Leerjaar 1

maandag 17 augustus

13.15 u. op school verwacht.

Leerjaar 2

dinsdag 18 augustus

09.00 u. op school verwacht.

Leerjaar 3 dinsdag 18 augustus
10.00 u. op school verwacht.
Leerjaar 3, zij-instromers:
09.15 u. op school verwacht.
Zij worden opgevangen door hun mentoren bij de deur.
Leerjaar 4

maandag 17 augustus

14.15 u. op school verwacht.

2. Algemene maatregelen
De GGD-Hollands Noorden publiceerde op 13 augustus 2020 een informatieve
folder. De link (control/klik):
https://indd.adobe.com/view/d732180e-1b2c-430b-be63-ce78e8fd4b3d



Volwassenen (onderling) en leerlingen houden 1,5 m afstand.
Om het bureau van de docent is een vlak op de grond aangebracht. De
leerlingen komen niet in dit vak.



Handen ontsmetten bij binnenkomst van de school en na elk toiletbezoek.



Een leerling blijft thuis met klachten van: neusverkoudheid; hoesten; moeilijk
ademhalen/benauwdheid; koorts boven 38 graden; plotseling verlies van reuk
of smaak.



Bij milde klachten is het advies: zo snel mogelijk een test bij de GGD. Bij
ernstige klachten is het advies de huisarts te bellen.



Leerlingen/ hun ouders kunnen een afspraak maken voor een coronatest door
de te bellen met het landelijk callcenter 0800-1202. Een afspraak kan ook
online worden gemaakt op www.coronatest.nl



Als de uitslag van de test negatief is, kan de leerling weer naar school.
Als de uitslag van de test positief is, dan is de leerling besmet en gaat hij thuis
in isolatie. De GGD start met het bron- en contactonderzoek.



Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38 graden
heeft en/of benauwdheidsklachten heeft.



Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur
geen klachten heeft.



Een leerling die op school klachten ontwikkelt, gaat naar huis. Er is de
mogelijkheid de temperatuur te meten. Met ouders wordt hierover overlegd.
Ook de broertjes of zusjes van de leerling worden naar huis gestuurd.

3. Triage
Wij vragen alle volwassenen die een afspraak willen maken met een van onze
collega’s in school, zich vooraf telefonisch te melden. Elke potentiele bezoeker zal,
voordat hij toegang krijgt tot de school, antwoord moeten geven op de triage-vragen.
Dan kan bij voorkeur telefonisch vooraf. Bij spontane bezoeken zal dat bij de receptie
gebeuren. Als een van de triage-vragen met ja wordt beantwoord, kan er geen
afspraak gemaakt worden of wordt de afspraak geannuleerd.
De triage vraagt naar de gezondheidstoestand van de bezoeker en zijn
huisgenoten/gezinsleden en de eventuele maatregelen (denk aan: testen en
quarantaine) die genomen zijn.
Bij de receptie ligt ook een gastenboek. Wij vragen elke bezoeker, naast het
beantwoorden van de triage-vragen, zijn naam en telefoonnummer in het boek te
noteren. Dit ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de
GGD.
4. Ventilatie
Het gebouw van SG Newton voldoet aan alle richtlijnen die het RIVM gesteld heeft.
De laatste tijd zijn er veel vragen gesteld over ventilatiesystemen. Voor SG Newton
geldt dat het ventilatiesysteem voldoet aan het bouwbesluit. Er is geen sprake van
recirculatie van lucht, instromende en uitstromende lucht komen niet bij elkaar en
uitstromende lucht wordt niet opnieuw gebruikt, maar naar buiten afgevoerd.

Daarnaast zullen wij, het RIVM-advies volgend, ramen en deuren in de lokalen en
andere ruimtes zoveel als mogelijk openzetten om te ventileren.
5. Ouderavonden
In de maand september staan de informatieavonden voor ouders en leerlingen
gepland. Het advies van het RIVM is nog altijd ‘terughoudend’ hiermee om te gaan,
en bij voorkeur de ‘contacten tussen school en ouders’ online te houden.
De informatieavonden zullen wij dan ook niet op school houden. De teamleiders
zullen kleine filmpjes maken en deze in een Webinar presenteren. De thema’s die in
de filmpjes aan de orde komen zijn (o.a.) de visie en missie van de school, de
praktische zaken die helder moeten zijn en de speerpunten van elk leerjaar.
De mentoren van de klassen zullen de ouders van hun leerlingen telefonisch of per
mail benaderen om een afspraak te maken voor een bel- of onlineafspraak. Het doel
van dit gesprek is kennismaking en eventuele vragen aan elkaar kunnen stellen.
6. Betalen met de pin
De kantine van mevr. Muller is voor de lunch geopend. Haar werkplek is
afgeschermd met schermen van plexiglas. Betalen voor consumpties kan alleen met
muntjes. Deze muntjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. Bij de receptie kan alleen
contactloos met de pin betaald worden.
7. Telefoonbox en schoolspullen
De leerlingen hebben hun telefoon bij voorkeur in hun kluis. Als zij hem de klas in
meenemen, staat hij uit en is hij opgeborgen. Als dit niet zo is, dan gebruiken de
leerlingen, op eigen verantwoordelijkheid, de telefoonbox.
Als de leerlingen naar school komen, hebben zij hun schoolspullen bij zich. In
voorgaande jaren leenden docenten vaak pennen en potloden uit. Dat kunnen wij nu,
gezien de risico’s, niet meer doen.
8. Extra schoonmaak
Naast de reguliere schoonmaak die elke dag tussen 16.00 en 18.30 plaatsvindt, is er,
net zoals vorig jaar, een extra schoonmaker aanwezig tussen 09.00 en 14.00 uur. Hij
concentreert zich op de deuren, relingen en de toiletten.
Een hele lijst met regels en voorschriften. Dat is niet fijn. Het kan echter niet anders.
Wilt u met uw zoon/dochter de regels bespreken zodat wij straks samen een goede
start maken?
Wij zijn er klaar voor en wij hebben er, ondanks alles, enorm veel zin in.
Namens het hele team van SG Newton, tot volgende week,
met vriendelijke groet,
mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton,
m.winkelhuis@atlascollege.nl

