Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam

Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen van
de Hubertus & Berkhoff

Datum

Betreft

E-mail

3 maart 2021

Mededeling inzake Corona

corona@vova.nl

Beste ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van afgelopen persconferentie informeren wij u over het rooster dat vanaf volgende
week ingaat. Met dit rooster voldoen we aan de wens om tenminste twintig procent van de lessen
fysiek aan te bieden. Daarnaast is het ons gelukt om zoveel mogelijk lessen te continueren.
Onderbouw
Voor de eerste en tweede klas betekent dit, dat de klassen ten minste één keer per week een volle
dag op school de lessen volgt. Omdat we nog steeds met halve klassen werken, zal dit betekenen
dat er met een A-groep en een B-groep gewerkt zal worden. Dezelfde verdeling als afgelopen
periode blijft gehandhaafd. De praktijkvakken zoals drama, kunstzinnige vorming en de gymlessen
worden weer op school aangeboden.
Bovenbouw
Ook de derde klas zal tenminste één dag per week naar school komen, gesplitst in 2 groepen. De
leerlingen komen nu ook al in gesplitste groepen naar de praktijklessen. Deze verdeling blijft net als
in de onderbouw hetzelfde.
Voorbeeld:

3A Groep A
3A Groep B

Week 10
F-do
F-woe

Week 11
F-woe
F-do

Week 12
F-do
F-woe

Week 13
F-woe
F-do

Week 14
F-do
F-woe

Week 15
F-woe
F-do

Week 16
F-do
F-woe

F-do betekent: Donderdag fysiek les op school. De leerling volgt de lessen op school, het kan zijn
dat er op die dag geen praktijk is voor de leerling.
De vierde klassen zullen één dagdeel extra naar school komen. Dit betekent dat zij in vaste koppels
in een vast lokaal zitten. De grote leslokalen zijn gereserveerd en reeds ingericht voor deze
groepen.
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Datum

Kenmerk

9 juni 2017

201706-0083

Kwetsbare leerlingen
De opvang voor kwetsbare leerlingen wordt gecontinueerd.
Gebouw
Omdat er vanaf volgende week weer meer docenten en leerlingen op school aanwezig zullen zijn,
is het van belang om duidelijke afspraken te maken over bewegen binnen het gebouw. Wij zullen
hierop toezien, maar wij kunnen uw hulp daar goed bij gebruiken. Wij verzoeken u om deze reden
om de volgende afspraken met uw zoon of dochter te bespreken:
Op de vloer staan met markeringen aangegeven welke looprichting binnen het gebouw geldt.
Iedereen wordt verzocht om zich daaraan te houden. Ook bij binnenkomst zijn het mondkapje en
het reinigen van de handen verplicht. Binnen een leslokaal mag het mondkapje af.
De onderbouwleerlingen pauzeren boven op de eerste verdieping en de bovenbouwleerlingen
pauzeren beneden. Indien uw zoon of dochter een praktijkles volgt, worden er andere pauzetijden
afgesproken. Tot slot, als de leerling zijn laatste les gevolgd heeft, is het de bedoeling dat hij direct
naar huis gaat. Op deze manier kunnen we het aantal mensen zoveel mogelijk verspreiden.
Wij hadden graag gezien dat we de leerlingen vaker of weer helemaal op school konden zien. We
hebben geprobeerd om ondanks alle beperkingen een mooi rooster te maken. Wij kijken er in elk
geval enorm naar uit om de leerlingen weer op school te ontvangen.
Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
De heer R. Versteeg
Schooldirecteur Hubertus & Berkhoff
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