
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Mondkapjesplicht 
In een vorige update berichten we over de wettelijke mondkapjesplicht. Maandag 1 
december zijn we met iedere klas in gesprek gegaan over de nut en de noodzaak van de 
mondkapjesplicht. Dat leverde mooie gesprekken op. Goed om te horen en te merken dat de 
meeste leerlingen thuis over deze onderwerpen hadden gesproken en al flink op de hoogte 
waren van invoering van de wettelijke mondkapjesplicht. 
 
Iedere ochtend verwelkomen we onze leerlingen bij de ingang van onze school en vragen we 
ze de handen te desinfecteren en het mondkapje te dragen. We vinden het fijn om te zien 
dat al onze leerlingen zich aan de mondkapjesplicht willen houden en zelf (de leukste) 
mondkapjes hebben aangeschaft. Leerlingen die hun mondkapje zijn vergeten, verstrekken 
we aan het begin van de dag een mondkapje. Met leerlingen die hun mondkapje vergeten te 
dragen tijdens het bewegen door het gebouw gaan we in gesprek over de nut en de 
noodzaak. 
 
De ‘toelichting op de regeling wettelijke mondkapjesplicht’ is na te lezen via de volgende 
link: Toelichting op wettelijke regeling mondkapjesplicht - VO-raad. 
 
Corona@Campus Kollum 
De afgelopen week hebben we geen berichten ontvangen van besmettingen onder onze 
leerlingen en teamleden. Wel is er een besmetting geconstateerd in het team van het 
Lauwerscollege en zijn ook een aantal van onze leerlingen – preventief – in quarantaine 
gegaan omdat zij te maken hadden met besmettingen in de naaste omgeving. 
Daarnaast zijn er dagelijks meerdere teamleden wegens verkoudheidsklachten en in 
afwachting van de uitslag van een coronatest niet op school aanwezig. Dat laatste heeft flink 
invloed op ons dagrooster. We willen jullie daarom vragen iedere avond en ochtend 
SOMtoday te checken voor de meest recente roosterwijzigingen. 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We blijven je met klem vragen thuis te blijven als je corona-gerelateerde klachten hebt, je te 
laten testen en dit ook te melden bij onze verzuimcoördinator Irma de Bruine 
(idebruine@pj.nl). Dat helpt ons adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) besmettingen. 
 
Communityweek in tijden van Corona 
Bij alles wat we op !K doen, wegen we vanuit onze visie op onderwijs en in relatie tot de 
corona-protocollen en de veiligheid van ons allen af of we bepaalde onderwijsactiviteiten 
door kunnen laten gaan, schrappen of aangepast kunnen aanbieden. Soms heel helder. Soms 
een groot dilemma. 
	
 
 
 



 
In dit kader geldt dat we de oorspronkelijke opzet van onze Communityweek – tot onze 
grote spijt - los moeten laten. De afgelopen tijd hebben we de Communityweek ‘omgedacht’ 
tot een TalentweekXXL waarbij we vanuit onze visie op onderwijs en de grondbeginselen van  
de Communityweek met elkaar op een creatieve manier gaan werken aan talentontwikkeling 
- in de breedste zin van het woord. Morgen volgt een aparte briefing op dit onderwerp. 
 
Paarse vrijdag 
Paarse Vrijdag is dé grote actiedag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance). Door elk jaar op 
de 2e vrijdag in december de school paars te kleuren, zetten we ons in voor seksuele- en 
gender-diversiteit als norm. Paarse vrijdag vindt dit jaar plaats op vrijdag 11 december. We 
nodigen al onze leerlingen en teamleden op Paarse vrijdag uit een paars accent dragen of zich 
te hullen in de regenboogkleuren. Hiermee kunnen we nog eens extra uitdragen dat we een 
school en Campus zijn waar iedereen kan zijn wie ‘ie is.  
 
Sinterklaas in de Kring 
Wat hebben we genoten van alle gedichten, surprises en blije gezichten tijdens de 
sinterklaasviering in de Kring, afgelopen vrijdag. Een kleine impressie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Verlengde kerstvakantie 
Het Outbreak Management Team onderzoekt of een week verlenging van de kerstvakantie 
voor scholen van voortgezet onderwijs (lees een week online thuisonderwijs) wenselijk is om 
het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Naar verwachting maakt het kabinet dinsdag 
8 december tijdens de coronapersconferentie bekend wat het hierover heeft besloten.  
 
We verwachten dat deze maatregel, mocht deze worden ingezet, in de vorm van maatwerk 
wordt ingevoerd. In dat geval gaan wij ervanuit dat – gezien het relatief lage aantal 
besmettingen – onze school hier niet voor in aanmerking komt. Mocht er dinsdag anders 
worden besloten, berichten we jullie hierover. 
 
Zet het in je agenda 
We zetten alle speciale activiteiten voor de komende tijd overzichtelijk voor jullie in het schema 
hieronder. Noteer je ze in je agenda?! 
 

Vrijdag 11 december Paarse vrijdag 
Maandag 14 december t/m donderdag 17 december Talentweek XXL  
Vrijdag 18 december  Teamdag – leerlingen vrij 
Zaterdag 19 december tot met maandag 4 januari Kerstvakantie 
Maandag 4 januari Teamdag – leerlingen vrij 
Donderdag 7 januari tot en met vrijdag 15 januari Settingweek leerjaar 1 & 2 

Toetsweek leerjaar 3 t/m 6 
Maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari Afname CITO-VAS leerjaar 2 
Donderdag 5 februari Open Dag – onder voorbehoud 
Donderdag 11 februari Inhaal P2 – Herkansing P 1&2 
Vrijdag 19 februari Voortgangsbespreking – leerlingen vrij 
Zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 februari Voorjaarsvakantie 
Donderdag 4 maart 15-minutengesprekken  

leerling-ouders-coach 
 
Fijne week, pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet van Bea Kroeze namens team !mpulse Kollum  


