
Reeshof College | Nieuwsbrief | Week 1 |   2022 

Eerst nieuwsbrief van 2022 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
Als eerste wensen we iedereen namens alle 
medewerkers van Reeshof College een goed 
en gezond 2022.  
 

 
 
Het nieuwe jaar heeft niet beter kunnen 
beginnen! Het demissionaire kabinet heeft 
besloten dat vanaf maandag 10 januari de 
scholen voor voortgezet onderwijs weer 
open mogen. Wij zijn erg blij dat al onze 
leerlingen weer naar school mogen komen.  
 
Als school willen we er alles aan doen om 
open te blijven. Onze leerlingen kunnen 
daaraan bijdragen door zich strikt aan de 
huidige Corona-maatregelen te houden. We 
willen je dus met klem vragen om dit ook te 
doen.  
 
De huidige Corona-maatregelen zijn 
hetzelfde als vlak voor de kerstvakantie. 
Naast de basismaatregelen als handen 
wassen en zorgen voor voldoende frisse 
lucht.  
 
We ontvangen alle leerlingen weer op 
maandag 10 januari vanaf 08.30u.  
 
 
 

Mondkapjes 
Leerlingen en medewerkers dragen een 
mondkapje als zij zich door de school bewegen. 
Iedereen draagt een mondkapje als je loopt of 
staat. Als je zit mag het mondkapje af. Zorg dus 
dat je een mondkapje bij je hebt en op de juiste 
momenten draagt. 
 
Leerlingen die zich herhaaldelijk niet houden 
aan het dragen van een mondkapje worden naar 
huis gestuurd. De consequenties voor het niet 
dragen van een mondkapje en daaruit volgend 
het niet kunnen volgen van lessen liggen bij 
diegenen die ervoor kiezen dit niet te doen. 
 
Leerlingen zorgen zelf voor een mondkapje.  
 
We steken deze regel nu bewust streng in. Voor 
de vakantie hebben we geconstateerd dat het 
leerlingen niet meer lukte om zich hiervoor te 
motiveren.  
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Preventief testen  
Medewerkers en leerlingen krijgen het 
dringende advies om zichzelf twee keer 
per week (zondag en woensdag) te testen 
met een zelftest. Dit advies geldt voor 
iedereen, dus ook voor gevaccineerde en 
degenen die recent Corona gehad hebben. 
Zelftesten zullen worden uitgedeeld door 
de mentoren.  
Neem ook aan het einde van de 
kerstvakantie op zondag 9 januari een 
zelftest af.  
 

 
 
Afstand houden 
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 
meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven 
geen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar  en medewerkers. 
 
Stagedag lj1 komt te 
vervallen 
De stagedag voor leerjaar 1 op 19 januari 
2022 komt te vervallen. De leerlingen van 
leerjaar 1 volgen les volgens hun rooster.   

 

 

 

Wat te doen bij 
gezondheidsklachten?  
Leerlingen en medewerkers met klachten 
blijven thuis en laten zich testen. Bij milde 
klachten volstaat een zelftest. Is de zelftest 
negatief, dan kan men naar school komen. Is 
de zelftest positief, dan blijft men thuis en 
wordt geadviseerd om een PCR-test bij de GGD 
te doen om de besmetting te bevestigen. Heb je 
aanhoudend milde klachten of klachten van 
ernstigere aard die passen bij corona? Dan 
testen bij de GGD.  
 
Op de website van jeugdartsen staat een 
beslisboom 12+ (van 24 december jl.) Deze 
geeft duidelijk aan wanneer men wel of niet 
naar school mag komen. Klik hier:  
Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-
BOinK_RIVM (ajnjeugdartsen.nl) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/12/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_241221.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/12/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_241221.pdf
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