Nieuwsbrief 10, 17 oktober 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,
in deze nieuwsbrief informatie over:
Coronagerelateerd:
•
•
•
•

Stand van zaken
Mondkapjes
Restaurant @ Newton
Herinnering: dinsdag 20 oktober leerlingen lesvrij

Stand van zaken
Inmiddels zijn 2 collega’s in de vakantie positief getest. De overige collega’s die zich hebben
laten testen hadden een negatieve uitslag. In overleg met de GGD hebben wij naar
aanleiding van de positieve testen geen klassen geïnformeerd. Ik heb bericht ontvangen dat
een leerling in de vakantie positief was getest. Deze leerling zal thuisblijven zolang dat
geacht wordt.
Mondkapjes
In Nederland worden in openbare ruimtes nu mondkapjes gedragen. De minister-president
heeft afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie ons gevraagd dit ook op school te gaan
doen. Hij heeft ons gevraagd leerlingen dringend te adviseren bij leswisselingen en in de
pauzes een mondkapje te dragen. Ik realiseer mij goed dat meningen verdeeld blijven. Ook
weten wij allemaal dat wetgeving op dit gebied aanstaande is. Wij, zoals het er nu voor staat,
zullen de komende week nog niet gaan handhaven. Ik hoop echter op uw/ jullie steun om de
mondkapjes wel te gaan dragen daar waar wordt geadviseerd.
Aan de docenten en overige medewerkers van de school wordt vanaf maandag, 19 oktober
2020, gevraagd in de openbare ruimtes (o.a. gangen, aula, kantine) mondkapjes te dragen.
Docenten zullen aan het einde van elke les, leerlingen vragen, als zij op weg gaan naar een
volgende les, hun mondkapjes op te doen.
De eigen Newton-mondkapjes waren vertraagd. Wij hebben bericht ontvangen dat de
levering nu maandagochtend gaat plaatsvinden. Zodra deze binnen zijn, zullen wij gaan
uitdelen.
Restaurant @Newton
Het restaurant volgde strikt de regels die voor de horeca golden. Helaas betekent dit nu dat
ons restaurant gesloten blijft tot nader order. Alle gasten die geboekt hadden voor de
komende weken, zijn reeds afgezegd. Uiteraard denken wij na hoe de beroepspraktijk nu op
andere wijze vorm te geven.
Herinnering, dinsdag 20 oktober 2020, leerlingen lesvrij
Komende dinsdag neemt het team de tijd om met elkaar af te stemmen hoe wij het
combileren in de praktijk (willen) brengen.
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, mail mij.
Met vriendelijke groet,
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl

