Aan de leerlingen van de Campus en
ter informatie aan de ouder(s)/verzorger(s)

Betreft Nieuwe regels vanaf maandag 29 maart 2021
Breda 26 maart 2021
Beste leerling,
Zoals jullie, o.a. uit de media, begrijpen gaat het nog niet de goede kant op met het
aantal besmettingen in Nederland. Ook op de Campus zien we een toename van het
aantal besmettingen. Overigens zijn deze niet in alle gevallen opgelopen op de scholen
van de Campus. Het is wel reden om opnieuw afspraken te maken. We hebben
gemerkt dat het houden van afstand voor jullie best lastig is. Toch is het belangrijk dat
deze afstand gehouden wordt. De hoofdregels zijn als volgt:
 Je houdt 1,5 meter afstand.
 Als het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan draag je een mondkapje.
We gaan vanaf maandag 29 maart nieuwe regels hanteren. Lees deze goed door!

Kluisjes
 De kluisjes worden vanaf 5 april buiten werking gesteld.
 Jullie krijgen in de week van 29 maart nog wel de mogelijkheid om je kluisje leeg te
halen.
 Je neemt dus je jas en andere spullen mee naar de klas.

Start van de dag
 De deuren van de scholen gaan pas om 8.20 uur open.
 Wanneer je de school binnenkomt, draag je een mondkapje en ga je rechtstreeks
naar het lokaal waar je les hebt.

Later starten op de dag of bij de toetsweek
 Wanneer je eerste les later op de dag is of je moet een toets maken dan kom je
uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de les of toets het schoolgebouw binnen en
mag je op 1,5m afstand van elkaar plaatsnemen in de aula.

Tijdens leswisselingen
 Voordat je het leslokaal verlaat zet je je mondkapje op.
 In de gangen houd je rechts aan.
 Je volgt de aangegeven looproutes.
Zie ommezijde

Tussenuren:
 Wanneer er een les uitvalt wacht je op instructie. Leerlingen uit de onderbouw en
klas 7,8,9 blijven in principe in hun lokaal. Leerlingen van de bovenbouw gaan naar
buiten bij een tussenuur of nemen op 1,5 meter afstand plaats in de aula. Wanneer
je naar buiten gaat houd er dan rekening mee dat andere lessen doorgaan en zorg
ervoor dat je geen overlast veroorzaakt.

Pauzes bij goed weer
 Tijdens de pauze ga je naar buiten.
 Na de pauze ga je meteen naar je lokaal (niet naar je kluisje).
 De catering zal op de binnenplaats van het gebouw van Markenhage een
verkooppunt inrichten.

Pauzes bij slecht weer
 Wanneer het slecht weer wordt dan hangt er een bord in de aula met de mededeling
“pauze binnen”.
 Je mag dan pauzeren in de aula met mondkapje op, ook als je zit.
 Natuurlijk mag je ook naar buiten.

Eind van de dag
 Na jouw laatste les ga je meteen naar huis. Je blijft dus niet in het schoolgebouw.

Beste leerlingen,
We snappen dat deze nieuwe regels niet heel erg “gezellig“ zijn. Ze zijn wel heel erg
nodig om ervoor te zorgen dat we de scholen open kunnen houden. We rekenen op
jullie medewerking!
Namens de schoolleiding van de Campus,
Caroline Klein

