Melanchthon Business School nieuwsbrief

Bleiswijk, 24 september

Met deze nieuwsbrief willen wij u een update geven over de gewijzigde de coronamaatregelen voor de leerlingen
van Melanchthon Business School vanaf maandag 27 september.
Vanaf 25 september gelden -met uitzondering van het preventief zelftesten- geen specifieke maatregelen voor het
voortgezet onderwijs meer. Dit betekent dat de mondkapjesplicht wordt opgeheven en ook hoeft geen 1,5 meter
afstand meer worden gehouden tussen onze personeelsleden en leerlingen. Ook onderling hoeven onze
personeelsleden deze afstand niet meer aan te houden.
Een aantal collega’s heeft echter aangegeven in hun lokaal en/of werksituatie nog wel 1,5 meter in acht te willen
nemen. Wij vragen u dit te respecteren en met uw zoon of dochter te bespreken.
Gelukkig zijn er weer meer fysieke ontmoetingen op school mogelijk zoals de voorlichtingsavonden van leerjaar 3 +
4 komende week.
Wijzigingen blijven natuurlijk mogelijk, zeker als in de komende herfst- en wintermaanden corona toch weer de kop
opsteekt.
Vaccinatie
In het onlangs gepubliceerde overzicht per gemeente blijkt dat in Lansingerland een meerderheid van de jongeren
zich inmiddels heeft laten vaccineren. Als school hopen we, dat steeds meer leerlingen zich laten vaccineren.
Zelftesten
Zelftesten blijven in deze overgangsfase een belangrijke rol spelen om het virus tijdig te signaleren en daarmee
verspreiding te voorkomen. Daarom is het nodig om de zelftesten te blijven gebruiken. Zelftesten zijn op school
gratis beschikbaar voor alle collega’s en alle leerlingen, of ze nu (volledig) gevaccineerd zijn of niet. Wij maken
daarin geen onderscheid, niet alleen vanuit privacy overwegingen. Immers, ook gevaccineerde personen kunnen
besmet raken en het virus verspreiden. De mentor zal tijdens de mentorles(sen) aandacht blijven besteden aan de
zelftesten.
Ventilatie
ventilatie blijft van toepassing in alle lokalen, evenals continue CO2-metingen
Verantwoordelijkheid
De openstelling van de middelbare scholen en het opheffen van de meeste hygiënische maatregelen brengt een
grote verantwoordelijkheid met zich mee. Indien uw kind (corona) klachten heeft, adviseren we altijd om uw zoon
of dochter direct te laten testen. Als een leerling positief is getest, verzoeken we om dat direct aan ons te melden
en uiteraard blijft de leerling dan in thuis quarantaine.
We hopen dat we dit het gehele schooljaar met elkaar kunnen volhouden. Alle medewerkers van MBS zetten zich
hiervoor in. Ook de leerlingen spelen hierin een belangrijke rol. Alleen samen, ook op MBS, krijgen we corona
onder controle.
Belangrijk is te weten dat onze gebouwen voldoen aan alle veiligheidseisen, die de overheid stelt. Ons
beluchtingssysteem is nogmaals getest in de vakantie en is volledig in orde bevonden. Via CO2-metingen houden
we de ventilatie in onze lokalen continu in de gaten.

Updates
Wij blijven u regelmatig informeren, voorlopig nog maandelijks of zoveel als nodig is.
U kunt op ons rekenen. Wij wensen u en uw zoon/dochter een goed schooljaar toe.
Met hartelijke groet, namens het team MBS
André Molenaar & Cees de Jong, directie

