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Nieuwsbrief 

 

De eerste week na de herfstvakantie zit erop. In de 

herfstvakantie en de week na de herfstvakantie hebben we 7 

nieuwe meldingen van leerlingen en 3 nieuwe meldingen van 

medewerkers die positief getest zijn op het coronavirus. Een 

aantal van deze leerlingen/medewerkers hebben aan het eind 

van de herfstvakantie klachten gekregen en zich direct laten 

testen, waardoor zij geen contact meer hebben gehad met 

anderen en het virus dus niet over hebben gedragen. Sinds de 

zomervakantie zijn dus 25 leerlingen en 4 medewerkers 

positief getest. Met deze aantallen geldt nog steeds dat we de 

situatie op het Carolus onder controle kunnen hebben en kan 

het onderwijsproces doorgang vinden.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen 

hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de 

mentor of coördinator van uw zoon, dochter.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding,  

 

Ruud van de Westerlo 

Directeur  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Aan de slag 
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Mondkapjes, afstand en 

hygiëne 
Cruciaal in het strijdplan tegen het coronavirus blijven drie 

zaken: mondkapjes dragen, afstand houden en voldoende 

hygiënische maatregelen. Op een gemiddelde schooldag 

moeten we 30-40 leerlingen aanspreken die 's ochtends 

geen mondkapje bij zich hebben. Tijdens een schooldag 

moeten we sommige leerlingen regelmatig herinneren aan 

de noodzaak van het dragen van mondkapjes. 

Onderling kunnen de leerlingen natuurlijk moeilijk 1,5 meter 

afstand houden, maar tot de docent is het absoluut van 

belang om dit te blijven doen. We willen u vragen dit thuis 

bespreekbaar te maken, om zodoende de kans op 

besmetting voor medewerkers terug te dringen. Hierdoor 

houden we het personeel zo lang mogelijk gezond en komt 

het onderwijsproces niet in gevaar. Bovenstaande geldt 

eveneens voor de hygiënische maatregelen (desinfecteren 

handen, regelmatig handen wassen).  
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Afstandsonderwijs
We gaan er op dit moment niet vanuit dat middelbare 

scholen in Nederland gedeeltelijk of geheel haar deuren 

moeten sluiten. Toch hebben we protocollen klaar voor het  

 

 

 

 

 

 

 

 

geval dit werkelijkheid wordt. In dat geval schakelen we 

over op een vorm van hybride onderwijs en gaan we 

lessen dus grotendeels online verzorgen. Indien we 

dagelijks minder leerlingen naar school mogen laten 

komen of wanneer we de schooldeuren helemaal moeten 

sluiten, is het belangrijk dat uw zoon, dochter thuis online 

lessen kan volgen. We vragen u daarom alvast na te gaan 

of uw zoon, dochter de beschikking heeft over een device 

anders dan een mobiele telefoon, zodat de lessen optimaal 

gevolgd kunnen worden. Uiteraard vragen we u daarbij 

rekening te houden met het feit of u ook thuiswerkt en een 

device nodig heeft. 

Wisselen van lokalen
Af en toe krijgen we een mail of telefoontje van een ouder, 

verzorger die zich afvraagt waarom de leerlingen niet de 

hele dag in hetzelfde lokaal les krijgen en alleen de 

docenten wisselen van lokalen. Dat zou het aantal 

bewegingen per dag in het gebouw terugdringen. Dat is 

een goed idee, maar helaas niet uitvoerbaar. Op de eerste 

plaats is voor een heel aantal lessen een vaklokaal nodig, 

zoals bij lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, 

techniek, muziek, biologie, natuurkunde en scheikunde. 

Die lessen kunnen niet in een algemeen theorielokaal 

gegeven worden. Daarnaast zitten de 

bovenbouwleerlingen in zogenaamde clustergroepen, 

waardoor zij vaak elk uur in een andere 

groepssamenstelling les volgen. De combinatie van beide 

zaken maakt het onmogelijk om een rooster te bouwen 

zonder dat leerlingen wisselen van lokalen.  

Vuurwerk
Het einde van kalenderjaar 2020 nadert. Met enige 

regelmaat horen we een flinke knal in de omgeving na 

schooltijd. Buurtbewoners in de wijk Brandevoort hebben 

meermaals beklag gedaan over vuurwerk, ook in 

avonduren en weekenden. Ook de politie is er druk mee en 

krijgt veel meldingen van overlast. We begrijpen deze 

overlast en houden zelf ook een extra oogje in het zeil na 

schooltijd. Wat ons betreft is dit ook onderwerp van 

gesprek voor aan de keukentafel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scooters
Leerlingen die een scooter hebben, adviseren we om de 

scooter niet alleen op het stuurslot te zetten, maar ook 

gebruik te maken van een extra hangslot. Na een diefstal 

vorig schooljaar op klaarlichte dag, is vorige week opnieuw 

een scooter van het schoolterrein gestolen. In dit geval 

stond de scooter alleen op het stuurslot. Dieven met enige 

handigheid blijken deze scooters snel te kunnen weghalen. 

Met een hangslot is deze klus minder gemakkelijk 

geklaard.  
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Afwezigheidsmeldingen
Het blijft cruciaal dat u contact opneemt met school als uw 

zoon, dochter positief getest is op COVID-19. Zodoende 

kunnen we samen het bron- en contactonderzoek opstarten 

en contact leggen met de nauwe contacten van uw zoon, 

dochter. 

We blijven de Magisterapp gebruiken. 

Afwezigheidsmeldingen kunnen uiteraard ook nog steeds 

telefonisch gedaan worden. Onderstaande twee 

aandachtspunten geven we graag mee:  

 

Indien uw zoon, dochter in quarantaine moet omdat hij, zij 

zelf of iemand uit de (directe) omgeving positief getest is, 

dan is het belangrijk om aan te geven hoe lang dat is. 

Zodoende kunnen we dit direct verwerken in Magister en 

blijft de afwezigheidsregistratie up to date.  

We vragen u om door te geven of uw zoon, dochter in staat 

is om de lessen online te volgen. Dat kunnen we verwerken 

in Magister, zodat de vakdocent weet of uw zoon, dochter 

online les volgt. Uiteraard geldt dan ook dat we zullen 

controleren of de leerling online aanwezig is in de lessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u een afwezigheidsmelding via de Magisterapp 

doorgeeft, kan het voorkomen dat aan het begin van de dag 

de melding op school nog niet verwerkt is i.v.m. drukte bij de 

receptie/administratie.  

Ecorietjes
Vorige week vond tijdens de nationale FairTrade week in 

Helmond de digitale Fair Trade en Global Goals markt plaats. 

Een digitale markt waar organisaties, verenigingen, bedrijven 

en organisaties laten zien hoe zij bedrage aan een betere 

wereld. Dagelijks werden er filmpjes uitgezonden waarin deze 

organisaties aan het woord komen.  

In een van de video´s waren 3 leerlingen van onze school te 

zien die PLA rietjes verkopen: Maud, Megan en Tom van 

Ecorietjes.  

 

 

 

 

Via onderstaand facebookbericht kunt u het filmpje 

terugkijken: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6265557646878

02&id=327187914624590 

En het filmpje spreekt aan, want via social media zijn er al 

een paar bestellingen binnen gekomen. Bekijk het filmpje en 

ondersteun Ecorietjes en daarmee Ocean Clean Up. 

Bron: FairTrade en Global Goals markt 

 

 

U kunt Ecorietjes bereiken via: 

E-mail: ecorietjes@gmail.com 

Tel.: 06-80097242 

Insta: ecorietjes

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=626555764687802&id=327187914624590
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=626555764687802&id=327187914624590

