
1 
 

Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 
 
(Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren herhalen wij soms mededelingen. Daar staat 
dan “geen verandering” achter.) 
 
Algemeen (nieuw) 
We naderen het einde van het schooljaar en dan zien dagen er wat anders uit dan normaal. 
Het is wel belangrijk de coronaregels ook op deze dagen te volgen. Gelukkig zien wij dat de 
meeste leerlingen en collega’s dat goed doen. Het snel oplopend aantal jongeren met 
corona (Delta variant) baart ons echt wel zorgen. Het is belangrijk dat wij allemaal gezond de 
zomervakantie halen. We blijven dus alert! 
  
Laatste Update corona (nieuw) 
Voor dit schooljaar is dit de laatste Update corona. Wij bekijken of wij bij de start van het 
nieuwe schooljaar nog een Update corona nodig hebben. Dat is uiteraard afhankelijk van de 
ontwikkelingen op dat moment. 
Wij hopen dat deze wekelijkse Updates hebben geholpen jullie allemaal zo goed mogelijk te 
informeren. 
  
Zelftests voor leerlingen in de zomervakantie (geen verandering) 
Om snel zicht te hebben (en te houden) op verspreiding van het coronavirus na terugkomst 
van de zomervakantie en om de start van het schooljaar met een check voor alle leerlingen 
veilig te beginnen heeft het ministerie van OC&W het volgende advies geformuleerd: 
Deel voor het begin van de zomervakantie tests aan uw leerlingen uit: 
• om zichzelf te testen bij terugkomst van de vakantie en twee tot drie dagen later (2 

stuks); 
• om zichzelf te testen drie dagen en één dag voor de start van het schooljaar (2 stuks). 
 
Bij de rapportuitreiking op donderdag 15 juli krijgen de leerlingen van hun coach de vier tests 
uitgereikt. De bedoeling van het zelftesten is om verspreiding zonder klachten te voorkomen 
en een veilige start van het schooljaar zeker te stellen. Het is niet de bedoeling om deze 
zelftests bij klachten te gebruiken. Neem in het geval van klachten de reguliere PCR-test af.   
 
Positief getest (nieuw) 
Deze week hebben we 5 positief geteste leerlingen en geen positief geteste medewerkers. 
 
Ziek geworden (geen verandering) 
Mocht een leerling ziek zijn geworden en is er een verdenking van corona dan verzoeken wij 
de ouders dit te melden aan de coach van de leerling en ook aan mevrouw Willy Traa 
(w.traa@de-breul.nl). 
Is een leerling ‘gewoon’ ziek, dan kunnen de ouders op de gebruikelijke wijze ziek melden, 
telefonisch vanaf 8.00 uur naar 030-6915604, er kan ook ingesproken worden. 
 
Beslisboom (geen verandering) 
De beslisboom van 14 oktober 2020 gebruiken we nog wel, maar er is wel een wijziging met 
betrekking tot het testen. 
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School bereikbaar? (geen verandering) 
De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Wij hopen dat vragen van 
ouders vooral per mail gesteld gaan worden. De teamleiders en afdelingsmanagers zijn per 
mail bereikbaar.  
 
School open? (geen verandering) 
De school is open van 8.00 uur tot 17.30 uur maar de toegang is beperkt tot het eigen 
personeel en de leerlingen die op school moeten zijn. Wij vragen de leerlingen om na 
schooltijd direct naar huis te gaan. 
 
Volgende bericht (nieuw) 
Wanneer de volgende Update corona komt is afhankelijk van de ontwikkelingen. 
 
 Blijf gezond! 
 
Namens de schoolleiding, 
 
Ferry Brokers, rector/bestuurder
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