
 

  
Utrecht, 20 september 2022 
  
 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,    
  
Inmiddels zitten we alweer op de helft van het eerste kwintaal. Nu we dagelijks met meer dan 
1200 mensen van ons schoolgebouw gebruik maken is het goed om een aantal afspraken met 
elkaar te maken over een aantal praktische zaken in en rond ons gebouw. 
 
fietsen 
Om de vluchtroutes vrij te houden is het van groot belang dat fietsen ín de rekken op het plein 
geplaatst worden. Fietsen die fout geparkeerd staan lopen het risico weggehaald te worden en 
aan de ketting te belanden. Fietsen die aan de ketting zijn gelegd worden pas om 16.30u weer 
bevrijd, ook als je (veel) eerder uit bent en die middag andere afspraken hebt.  
 
etenswaren 
We weten allemaal dat pubermagen altijd zin hebben in lekkers. Het is echter niet toegestaan 
grootverpakkingen snoep (chips, pepernoten) en fastfood mee de school in te nemen. Na de 
actie van de Domino’s van vorige week was heel duidelijk waarom: de school en het plein lagen 
bezaaid met pizzadozen. Word je toch met grootverpakkingen of fastfood in school betrapt, 
dan loop je het risico dat je het lekkers moet inleveren én een schoonmaakronde door de 
school mag doen.  
 
temperatuur 
In lijn met de overheidsrichtlijn verwarmen ons gebouw deze winter tot maximaal 19 graden. 
Daarmee besparen we hopelijk een heleboel energie. Zorg er dus voor dat je een trui of vest bij 
je hebt nu het kouder wordt.  
 
help mee 
Tot slot de oproep er samen voor te zorgen dat ons gebouw heel en netjes blijft. Laat het lokaal 
aan het einde van de les netjes achter en ruim je rommel in de pauze op. Ga niet me je 
schoenen op stoelen of tafels zitten en zet meubilair terug waar het stond. Dat ben je thuis 
vast ook zo gewend! 
 
Met vriendelijke groet,  
Paula Mostert, Stefan Landman, Henk-Jan van Zwieten en Stéphanie Bakker  
schoolleiding  
  
 


