Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste week na de herfstvakantie is alweer bijna voorbij. We willen u via deze brief op de hoogte
stellen van een aantal ontwikkelingen sinds de nieuwsbrief die we u voor de herfstvakantie hadden
toegezonden. In deze mail sta ik stil bij:
- De nieuwe coronamaatregelen
- Studiemiddag 8 november
- Kinderfietsenplan
De nieuwe coronamaatregelen
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van
corona te beperken. Hierin is niet gesproken over maatregelen in het voortgezet onderwijs. Echter,
er zijn wel een aantal algemene richtlijnen waar wij ons aan moeten houden. Deze richtlijnen en wat
dat voor onze school betekent, beschrijf ik hieronder:
Anderhalve meter richtlijn
Er is een dringend advies afgegeven om weer anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. We zijn
ons ervan bewust dat dit voor leerlingen vrijwel onmogelijk is. Wel hebben we aan onze
medewerkers gevraagd deze richtlijn te hanteren. We willen u als ouder dit ook vragen zodra u onze
school bezoekt, bijvoorbeeld tijdens een afspraak of tijdens ouderavonden.
Mondkapjes
Onze leerlingen en onze medewerkers hoeven over het algemeen geen mondkapje te dragen. Zij zijn
vrij om te kiezen of ze toch een mondkapje dragen in de school. We respecteren ieders keuze hierin.
We willen u echter vragen om ervoor te zorgen dat uw kind altijd voor de zekerheid een mondkapje
in de tas heeft zitten. Het kan altijd voorkomen dat leerlingen tijdens een les een bepaalde activiteit
of opdracht krijgen waarbij ze wellicht een locatie bezoeken waar mondkapjes gedragen moeten
worden. Ook moeten leerlingen een mondkapje dragen wanneer ze de gymzalen van het ROC
(gebouw B) bezoeken voor de les lichamelijke opvoeding. Het kabinet heeft namelijk aangekondigd
dat op het mbo alle bezoekers een mondkapje moeten dragen, zo ook onze leerlingen.
Daarnaast hebben we nog een verzoek aan u als ouder: met name tijdens ouderavonden komen er
veel ouders en medewerkers samen in ons gebouw. We willen u verzoeken om voor uw eigen
veiligheid en die van een ander een mondkapje te dragen wanneer u tijdens de ouderavond naar
school komt. Wij vragen dit ook aan de mentoren die aanwezig zijn in het gebouw. Tijdens het
gesprek met de mentor mag het mondkapje uiteraard af. Zodra er een ouderavond plaatsvindt, dan
krijgt u dit te horen van de mentor.
Coronatoegangsbewijs
Vanaf heden wordt het gebruik van een coronatoegangsbewijs op meerdere locaties verplicht. Zo
ook bij musea of bepaalde evenementen. In de komende weken hebben we een aantal uitstapjes
gepland staan naar musea of andere locaties. Per uitstapje gaan we bekijken of we deze door laten
gaan of niet. We komen hier per activiteit op terug.
Klachten
Verder geldt: houd uw kind thuis bij klachten die passen bij corona, zoals verlies van reuk en/of
smaak, benauwdheid, verhoging of koorts. Bij verkoudheidsklachten vragen we om goed te kijken of
deze klachten zorgelijk zijn. Maakt u zich zorgen, doe dan altijd een test bij de GGD. Wanneer wij ons
zorgen maken over de gezondheid van uw kind, dan kan het voorkomen dat wij hem/haar naar huis
sturen.

Studiemiddag 8 november
In de nieuwsbrief van 22 oktober hadden we al vermeld dat onze medewerkers op 8 november een
studiemiddag hebben. Via deze mail wil ik u hier aan helpen herinneren. De leerlingen zijn dan vanaf
12:00u vrij.
Kinderfietsenplan
De ANWB heeft in Tilburg sinds dit jaar het Kinderfietsenplan georganiseerd. Dit is een mooi initiatief
waarbij ze ervoor willen zorgen dat ieder kind in Tilburg een goede en veilige fiets heeft. Dit is
namelijk helaas niet voor elk kind vanzelfsprekend. Heeft u thuis een fiets in de schuur staan die u
kunt missen? Lever de fiets dan in bij één van de drie fietsinzamelpunten. De fietsen worden
opgeknapt en gegeven aan Tilburgse kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. De
fietsinzamelpunten en meer informatie vindt u op www.tilburg.nl/kinderfietsenplan . Is de fiets van
uw kind te klein geworden, of is de fiets niet meer te repareren en lukt het u niet om een nieuwe
fiets te financieren? Neem dan contact op met Stichting Leergeld via www.stichtingleergeld.nl/tilburg
.
Ik ga er vanuit u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
deze uiteraard altijd stellen via info@campus013.nl .
Met vriendelijke groet,
Namens het Management Team,
Rens van den Braak
Teamleider

