Onderwerp:

Heropening februari 2021

Datum:

04-02-2021

Sevgili veliler / vasiler,

İyi haber, çünkü okulların yeniden açılmasına izin veriliyor. Bununla birlikte, uymamız
gereken her tür kural vardır. Bununla ilgili yardımınıza da ihtiyacımız var. Kurallar
bakanlıktan, RIVM'den ve yönetim kurulumuzdan geliyor.

Önemli Kurallar:
-

Çocuğunuz soğuk mu, ateşi mi var, öksürüyor mu yoksa nefes darlığı mı var? O halde
çocuğunuzu evde tutun!

-

Bir öğrenci veya öğretmen pozitif test yaptıysa, tüm sınıf 5 veya 10 gün karantinaya
alınmalıdır. Online eğitim sunmaya çalışıyoruz.

-

Öğretmen hastaysa veya test edilmesi gerekiyorsa, çocuklar evde kalır. Baskın yok. Online
eğitim sunmaya çalışıyoruz.

-

Karantina kuralları gereği uzmanlık dersleri (spor salonu ve HTL) vermeyiz.

Yarım veya tam gruplar:
-

Grup 1, 2, 3, 4, 7 ve 8, yarım gruplar halinde okula gider. Çocuğunuzun okula gitmesine
izin verildiğinde öğretmenden haber alacaksınız. Bu, yönetim kurulumuzun bir
anlaşmasıdır. Belki bahar tatilinden sonra değişecek.

-

1T, 5 ve 6 grupları küçük gruplar olduğu için tüm grup olarak okula gidebilir.

CBS Comenius | Colensostraat 6 | 2572 NR Den Haag | 070-3806700
comenius@scoh.nl | www.comeniusdenhaag.nl

Çocuğunuzu okula götürmek:
-

Tüm gruplar sabah 8.30'da başlar.

-

Çocuğunuzu getirin ve hemen eve gidin.

-

Grup 1 ve 2 Colenso meydanına girer.

-

Grup 3, 4 ve 5 Colenso'nun ön kapısından girerler.

-

Yeşiller 6, 7 ve 8, Viljoen'in ön kapısından girer.

Çocuğunuzu okuldan almak:
-

Not: Alıştığınız gibi zamanlar farklıdır!

-

Grup 1 ve 2, Colenso meydanından 14: 15'te alınacaktır.

-

Grup 3, 4 ve 5, Colenso meydanından 14: 30'da alınır.

-

Grup 5, 6 ve 7, Viljoen'in ön kapısından 14: 30'da eve gönderilecektir.

Okul ile iletişim
Cuma günü saat 08.30 ile 11.00 arasında okulda biri var. Önümüzdeki haftadan itibaren
çalışma günlerinde sabah 8 ile akşam 4 arasında biri hazır bulunacak. Bunun için 0703806700'ü arayabilirsiniz. Okula comenius@scoh.nl adresinden tüm gün e-posta ile
ulaşılabilir.

Groet,
Erik Ekkelenkamp
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