
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de opmars van de nieuwe coronavariant staat de GGD voor een flinke uitdaging. Een 
groot deel van hun medewerkers wordt ingezet voor het versnellen van de 
boostervaccinaties. Dit betekent dat de reguliere onderzoeken die de GGD uitvoert op 
school in het kader van de jeugdgezondheidszorg tot eind januari NIET doorgaan. Naar 
verwachting worden de afgezegde onderzoeken alsnog uitgevoerd vanaf februari. Als er 
ernstige zorgen over leerlingen zijn, zullen de afspraken wel doorgaan. Hierover ontvangt u 
dan bericht.  
 

 

Vorige week is een eerste stap gezet in het proces om tot een andere inrichting van het 
schoolplein te komen. In een brainstormsessie heeft een werkgroep bestaande uit ouders, 
leerlingen en medewerkers ideeën ontwikkeld over een ideaal schoolplein. Een ontwerper 
die aanwezig was bij de sessie gaat ze uitwerken in een ontwerpschets en die presenteert hij 
in het eerste kwartaal van 2022. Als alles meezit, zullen we in de zomer/najaar van 2022 een 
begin maken met het laten uitvoeren van de plannen.  
 
 

 

 

Bij de ingang van de toiletten, de garderobe en andere plekken binnen school worden 
camera’s opgehangen. Ze zijn een aanvulling op de camera’s die er al zijn in het gebouw (in 
de algemene ruimtes, de gangen en bij de garderobe) en daarbuiten (bij de fietsenstalling, 
toegangshekken en de ingang).  Op die manier kunnen we (veiligheids)zaken beter 
monitoren. 
 

 
Net als vorig jaar is er een andere afsluiting van het kalenderjaar dan gepland en gewenst. 
We moesten overstappen op online lessen, er is geen kerstgala voor leerlingen en de 
mentoren kunnen hun leerlingen alleen digitaal fijne feestdagen wensen. Dat is spijtig en het 
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is te hopen dat de eerste lesweek na de kerstvakantie wel een normale is. We willen de 
leerlingen op school hebben. Dat levert beter onderwijs op en het is beter voor de leerlingen 
die hun sociale contacten missen. Ook wij merken dat. 
 
In de kerstvakantie - ik verwacht op 5 januari, na de persconferentie - zullen we u nog 
berichten over hoe de eerste lesweek in 2022 eruit ziet. Als er een normale lesweek is, zijn 
de leerlingen op maandag 10 januari de eerste twee lesuren vrij i.v.m. een 
nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel van het RC. En op 11 januari is er een lesdag met 
een verkort rooster i.v.m. interne scholing. 

 

 
School is vrijdag dicht 
Omdat er vrijdag geen (online) lessen en geen andere activiteiten meer zijn, is het gebouw 
op vrijdag 24 december gesloten.  
 
Ik  wens u allen hele fijne feestdagen toe,  met een mooi begin van een gezond en 
voorspoedig jaar waarin er minder hectiek is dan in het (bijna) afgelopen jaar. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud van Tergouw 
rector/bestuurder 
 
 

School is vrijdag dicht 


