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Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 
 
(Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren herhalen wij soms mededelingen. Daar staat 
dan “geen verandering” achter.) 
 
Algemeen (nieuw)  
In de pers is veel aandacht geweest voor de reizen van examenleerlingen naar het 
buitenland. Deze reizen hebben geleid tot een opvallende stijging van het aantal COVID 
besmettingen in die leeftijdsgroep. Gelet op de snelheid van de verspreiding wordt nu 
onderzocht of dit gaat om de zogenaamde Deltavariant. 
Dat de besmettingen toenemen zien wij ook. Onder de examenleerlingen zijn inmiddels 11 
besmette leerlingen. Enkele leerlingen moeten daardoor hun examen(s) van tijdvak 2 in 
tijdvak 3 doen.   
Voor alle leerlingen geldt: wees alert op klachten.  
Bij de Deltavariant ziet het verloop van ziek zijn er iets anders uit. Het begint meestal met 
hoofdpijn en daarna koorts en verkoudheidsklachten.  
De Deltavariant heeft een R van 1.5 in tegenstelling tot de Alfavariant van 0,8. Deze hoge  
R waarde maakt deze variant zeer besmettelijk.   
Mocht je in het buitenland geweest zijn: doe een zelftest voordat je naar school gaat. Bij 
twijfel: laat je testen bij de teststraat. 
 
Korte enquête gebruik zelftesten (nieuw) 
We willen graag weten in welke mate je gebruik maakt van de beschikbaar gestelde 
zelftesten. We gebruiken deze gegevens om op de aantallen geleverde testen te sturen en 
het geeft een beeld hoe 'testbereid' de leerlingen van De Breul zijn. Alvast bedankt! 
https://forms.office.com/r/30sW3EzJmA 
 
Leerlingen zelftesten ophalen bij conciërges (nieuw)  
De leerlingen hebben vorige week 4 zelftesten gekregen van hun coach, vanaf maandag 21 
juni kunnen ze zelf 4 zelftesten (voor 2 weken) ophalen bij de conciërges. 
 
Positief getest (nieuw) 
Deze week hebben we 11 positief geteste leerlingen en 1 positief geteste medewerker. 
 
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) 
Het volgende bericht is op donderdag 24 juni 2021. Indien nodig melden wij ons eerder. 
Voor leerlingen (en ouders) stuur ik ook updates via Instagram: @rectordebreul. 
 
Namens de schoolleiding, 
 
Blijf gezond! 
 
Ferry Brokers, rector/bestuurder
 


