28-11-2021, corona-update
Intro
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Wat fijn: het schoolgebouw mag openblijven! Minder fijn is dat er wel weer een pakket aan maatregelen bijkomt. In deze
update volgen de ZWC-afspraken die per maandag 29 november 2021 gelden.
Met vriendelijke groeten, namens het ZWC-team,
mevr. A. (Anne) Sinke (directeur Zuid-West College)
Afspraken
Kort samengevat komt het neer op 8 afspraken waar we ons aan moeten houden om besmettingen te voorkomen. Het
is zeer belangrijk dat we de afspraken volgen, hoe vervelend ze ook zijn, want het schoolgebouw moet waarschijnlijk
wél dicht als de besmettingen op blijven lopen.

1

Toelichting
Alle regels gaan in op maandag 29 november 2021.

Door het gehele gebouw hangen zeeppompjes met desinfecterende zeep. De pompjes worden
ook bijgevuld gedurende de dag. Liever een keer te veel dan te weinig je handen wassen, dus
maak er gebruik van!

Helaas, daar zijn ze weer: de mondkapjes… Doe je mondkapje op als je je verplaatst door het
gebouw. Dus dat betekent als je binnenkomt, als je van lokaal naar lokaal loopt, als je naar een
pauzeplek gaat, als je naar het toilet loopt. Zodra je ergens zit, dan mag het mondkapje af. Tijdens
het gymmen hoef je je mondkapje niet op.
Mondkapjes zijn verkrijgbaar bij het ServicePunt voor €0,20 per stuk, de opbrengst gaat naar KiKa.
Als we te veel moeten waarschuwen, dan word je naar huis gestuurd en volg je online- onderwijs.

Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van volwassenen. In het lokaal is dat soms moeilijk, maar
geef geen knuffels, boks of hand.

Deze week verschijnen er in het gebouw weer looproutes. Dit betekent eenrichtingsverkeer in de
gangen en trappenhuizen. Volg de pijlen. Meer informatie hierover verschijnt zo snel mogelijk.
Vanaf maandag 29 november 2021 mag er op 4 plekken pauze gehouden worden:
de kantine, de hal, de KompasZone en het Leerplein (beneden). Voorwaarde is wel dat je gaat
zitten en niet van de ene naar de andere ruimte blijft gaan.

We moeten het gebouw goed ventileren (luchten), dat betekent dat er vaak ramen en deuren
openstaan. In de klas mag je jas niet aanhouden, dus zorg dat je een dikke trui of vest aan hebt
om je warm te houden.

Wees op tijd voor je lessen, maar niet veel te vroeg. Ga ook na je lessen direct naar huis. Helaas
dus geen gezellig tafelvoetbalspelletje na schooltijd of nog even ‘chillen’ in de kantine.

We weten dat je graag op school wilt zijn, maar als je ziek bent (hoesten, verkouden, koorts), dan
vragen we je om thuis te blijven. Wel graag ziekmelden bij het Servicepunt. We verwijzen je dan
ook door naar de GGD om te testen.

Iedere week krijg je 2 zelftesten meer naar huis via meneer Marco. Mocht je hulp nodig hebben
voor het afnemen, dan kan dit bij meneer Marco, meneer Wesley of mevrouw Korkmaz.
Geen test gekregen? Dan kun je deze bij meneer Marco ophalen.

2

Vieringen
Helaas ook nog slecht nieuws…
Hoewel Sinterklaas in de klas door mag gaan, moet het kerstgala op donderdag 23 december 2021 geannuleerd
worden. Dit is op basis van 4 regels:
• Bij vieringen op school mogen geen externen aanwezig zijn (dus geen dj, geen horeca, geen security).
• Voorkom zoveel mogelijk gemixte groepen in kleinere ruimtes bij elkaar.
• Voorkom zoveel mogelijk grote groepsbijeenkomsten.
• Na 17:00 geen evenementen meer.
We vinden het verschrikkelijk, want we hebben er zo naar uit gekeken. Zodra het weer mag, prikken we een nieuwe
datum en laten we het feest alsnog plaatsvinden.
Vragen en/of opmerkingen
Mocht u of jij nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u / kun je terecht bij de mentor.
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