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Beste leerling, ouder(s) en verzorger(s),  
 
We hebben weer een bijzonder jaar achter de rug, waarin momenten van hoop zich in rap 
tempo afwisselden met hoge besmettingscijfers, lockdowns, onzekerheden en 
onvoorspelbaarheden. Wij wensen jullie een heel fijn, mooi en vooral gezond jaar toe met 
veel lichtpunten.  
 
Helaas laten we corona nog niet achter ons en zullen met het virus moeten leren leven. We 
zijn heel blij dat we weer volledig open mogen voor al onze leerlingen, dat is echt goed 
nieuws om op een positieve manier te kunnen starten. We zullen alles op alles zetten om dat 
zo veilig mogelijk voor iedereen te doen. Het is ook wel spannend om weer te starten, zeker 
met de oplopende besmettingscijfers. We vragen jullie om rekening te houden met ieders 
persoonlijke ruimte. Medewerkers geven dit bijvoorbeeld aan door een hesje te dragen.   
 
Ook vragen we extra aandacht voor het bekende pakket coronamaatregelen in onze school. 
Dat betekent onder meer dat je verplicht een mondkapje draagt als je je door de school 
beweegt; in de klas mag het mondkapje af. Dat blijft lastig, maar we gaan het wel doen. Help 
elkaar ook om dat vol te houden en samen alle regels te respecteren. Dat gaat helpen om 
met elkaar op een gezonde en prettige manier naar school te blijven kunnen.   
 
We verwachten dat leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week testen met een 
zelftest. Je kunt die zelftesten op school afhalen. We vragen hiervoor in het bijzonder de 
aandacht voor de mensen die in het buitenland zijn geweest (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-na-
aankomst-in-nederland voor meer informatie).  
 
Ouders en verzorgers ontvangen we de komende tijd nog niet op school, behalve als dat 
echt niet anders kan. Verder blijft naleving van de hygiënemaatregelen van groot belang om 
het aantal besmettingen te beperken. Voldoende frisse lucht is ook cruciaal; daarvoor 
hebben we veel aandacht.  
 
We houden er rekening mee dat door oplopende besmettingscijfers, ook onder collega’s, 
het voor kan komen dat niet al het ingeplande onderwijs door kan gaan. We vragen jullie om 
regelmatig je Magisteragenda te checken.  
 
Maandag 10 januari hebben medewerkers een organisatiedag en dinsdag 11 januari hebben 
medewerkers een Onderwijsontwikkeling, -Verbreding en -Verdiepings (OVV) dag. 
Leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4 en zijn deze dagen lesvrij. Leerlingen uit 5 havo, 5 vwo en 6 
vwo hebben, indien ingeschreven, maandag een schoolexamentraining op locatie van 
Bijnkershoeklaan. Alle leerlingen worden op woensdag 12 januari weer verwacht volgens het 
rooster. Houd hiervoor je Magisteragenda in de gaten.   
 
Met vriendelijke groet,   
Mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen,  
 
Merlijn Verstraeten, rector UniC  
Mark Langerwerf, adjunct UniC 
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