Informatiebulletin voor
ouder(s) en verzorger(s)
rondom Corona
Corona is niet weg
In het eerste bulletin van dit schooljaar hebben we u laten weten dat we niet elke week
een bulletin zouden verzorgen, maar alleen als het noodzakelijk zou zijn. Gebleken is dat
het tot nu toe bijna elke week nodig is geweest om u te informeren.
Corona is niet weg. We zien op school een toename van verzuim als gevolg van het naleven
van de protocollen. Dat betekent dat leerlingen thuis blijven als zij klachten hebben of als
een huisgenoot klachten heeft of op een corona-test wacht. Datzelfde geldt voor de
medewerkers. Zij werken vanuit huis als zij klachten hebben of als een huisgenoot klachten
heeft of op een corona-test wacht. Dat betekent dat uw zoon/dochter misschien iets vaker
dan gemiddeld te maken heeft met een lesuur dat uitvalt, of op afstand gegeven wordt.
We weten hoe vervelend dit is. Ook wij worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen
van de protocollen. Maar de veiligheid voor leerlingen en medewerkers staat voorop. We
zouden het dus zeer op prijs stellen als u in het contact dat u met ons heeft, begrip kunt
opbrengen voor onze werkwijze. Wij zijn, omwille van die veiligheid, gebonden aan de
protocollen zoals die afgesproken zijn en wijken daar niet vanaf, hoe graag we dat ook
zouden willen. Maar corona is niet weg.

Ziekmelden in magister
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat doorgeven in de magister-app. We vragen u dan ook
zoveel mogelijk hiervan gebruik te maken om de druk op onze telefoonlijnen te
verminderen. Als uw kind thuis blijft om corona-gerelateerde redenen (zelf ziek, in
afwachting van test, zieke huisgenoot etc.) wilt u dit dan in het opmerkingenveld
vermelden? Mocht u geen gebruik maken van de app en toch willen bellen, vermeld u dan
ook op de voicemail als het om corona-gerelateerde absentie gaat.
Het is de bedoeling dat u uw kind elke dag opnieuw ziek meldt. Helaas merken we dat als
we dat niet vragen, sommige leerlingen handig gebruik maken van de wetenschap dat wij
denken dat ze nog ziek thuis zijn en u denkt dat ze alweer naar school zijn.

Kennismakingsavonden
De ouders van de leerlingen uit klas 1, 3 en 4 ontvangen ongeveer gelijktijdig met dit
bulletin een handleiding voor deelname aan de digitale ouderavond op 14 september.
Uiterlijk 11 september om 17 uur zult u een uitnodiging van de mentor ontvangen. Mocht
dit niet het geval zijn, stuur dan een mail aan info@haarlemcollege.nl
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit schooljaar kunt u voldoen via wiscollect. U heeft een uitnodiging
ontvangen in uw mailbox. Mocht blijken dat sommige activiteiten waarvoor u wel heeft
betaald, dit schooljaar niet meer plaatsvinden als gevolg van corona, dan verrekenen we
dit bedrag met eventuele andere openstaande kosten of storten we dit aan u terug.

Kluisjes
De kluisjes kunnen helaas niet gebruikt worden. Gebruik hiervan zou zorgen voor
opstoppingen op de gang, waardoor de anderhalve meter afstand tot medewerkers niet
meer gewaarborgd zou zijn. Heel vervelend, want we weten dat dit soms zware
boekentassen oplevert. Ook weten we dat sommige leerlingen liever te veel dan te weinig
boeken meenemen; als uw kind met de docent overlegt dan zal vaak blijken dat bv. deel
2 van een boek pas in de tweede helft van het jaar gebruikt gaat worden en niet elke dag
mee naar school hoeft. Aan de docenten is gevraagd om hier in de klassen aandacht aan
te besteden.
Met vriendelijke groet,
Marc Teulings
Viola Scheerder
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