Informatiebulletin voor
ouder(s) en verzorger(s)
rondom Corona
Morgen uit de startblokken!
Vandaag hebben we de nieuwe zij-instroomleerlingen al mogen verwelkomen en morgen
is het de beurt aan alle andere leerlingen. Wij kijken er naar uit om hen weer te zien! In
dit korte bulletin nog even een paar aandachtspunten om rekening mee te houden.

Thuis-quarantaine na terugkeer uit een ‘oranje’ of
‘rood’ gebied
Wij willen u nogmaals wijzen op onderstaande tekst die in het bulletin van afgelopen vrijdag
heeft gestaan. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat uw kind naar school komt binnen
14 dagen nadat het is teruggekeerd uit een oranje of rood gebied. Ook als u zelf denkt dat
er niets aan de hand is, is het niet de bedoeling om uw kind toch naar school te laten
komen. Leerlingen en medewerkers die korter dan 14 dagen geleden in oranje of
rood gebied zijn geweest, blijven thuis.
De regering heeft een aantal landen en gebieden op de wereld aangemerkt als ‘oranje’
gebied. Via onderstaande link kunt u zien om welke gebieden dit gaat. Let op: ook sommige
(populaire) vakantiebestemmingen horen hier onder andere bij. Bijvoorbeeld regio
Antwerpen in België, Catalonië in Spanje, landen in Scandinavië en Turkije.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgesteldevragen-reizen-naar-het-buitenland
Als je korter dan 14 dagen geleden uit zo’n gebied naar Nederland gekomen bent, dan
wordt ‘thuis-quarantaine’ dringend aangeraden. Via deze link kunt u lezen wat dat precies
inhoudt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/inthuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies
Voor het naar school gaan betekent dit dat een leerling die korter dan 14 dagen geleden
in een oranje of rood gebied geweest is, niet naar school kan komen. Hij/zij moet 14 dagen
in thuis-quarantaine. Ook een negatieve corona-test is niet voldoende. Wij vragen u de
leerling volgens de normale weg ziek te melden (magister of telefonisch) én contact op te
nemen met de mentor om afspraken te maken over de manier waarop deze leerling thuis
onderwijs kan volgen.
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Pauze in principe buiten op het schoolplein
De leerlingen gaan morgen zien dat we een fantastisch nieuw ingericht schoolplein hebben.
Dat komt mooi uit, want de pauzes worden in verband met Corona in principe buiten door
gebracht. Leerlingen kunnen in de pauze binnen een broodje halen en gebruik maken van
het toilet, maar daarna zijn zij buiten. Mocht het regenen of straks in de winter extreem
koud zijn, en dat bekijken we per dag, dan is pauze binnen mogelijk.
Daarnaast blijven natuurlijk de pauzeregels gelden zoals die er op het Haarlem College al
waren. In de pauze zijn de leerlingen op het schoolplein en het HC is een rookvrije school.
Bespreekt u thuis nog even dat leerlingen ook in de pauze anderhalve meter afstand
houden van alle volwassenen?
Met vriendelijke groet,
Marc Teulings
Viola Scheerder
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