Amsterdam, 14 augustus 2020

Beste leerlingen en ouders,
De zomervakantie zit er weer (bijna) op. Wij hopen dat jullie ondanks de rare Corona-tijd een
fijne vakantie hebben gehad en net zoveel zin hebben in het nieuwe schooljaar als wij!
In deze brief staat informatie over de organisatie van de eerste schoolweken.
Op woensdag 19 augustus worden alle leerlingen op school verwacht. Hoe laat precies
staat in onderstaand schema:
•
•
•
•
•

Leerjaar 1:
Leerjaar 2/3H:
Leerjaar 3T:
Leerjaar 4T:
Leerjaar 4H:

09:00 - 10:00 uur
10:00 - 11:00 uur
11:00 - 12:00 uur
12:00 - 13:00 uur
13:00 - 14:00 uur

BELANGRIJK: neem je laptop en papieren agenda mee!!
Jullie worden ontvangen in de aula en vervolgens door jullie mentor meegenomen naar een
lokaal.
Donderdag 20 augustus
08:30 - 12:30 uur: Introductieprogramma bij de mentor voor alle leerjaren
Neem een snack/lunch mee. De kantine is gesloten en je hebt geen tijd om tussendoor naar
een winkel te gaan.
Vrijdag 21 augustus
08:30 - 12:30 uur: Introductieprogramma bij de mentor voor alle leerjaren
Neem een snack/lunch mee. De kantine is gesloten en je hebt geen tijd om tussendoor naar
een winkel te gaan.
Maandag 24 augustus
De klassen van leerjaar 1 volgen in een aangepast rooster de workshop ‘Superklas!’. Tijdens
de introductiedagen volgt hierover meer informatie.
Alle andere leerjaren starten volgens het lesrooster!
Hou er rekening mee dat de kantine voorlopig gesloten blijft...
BELANGRIJK
Ivm onvoorziene problemen met de telefonische bereikbaarheid van de school, is de school
de komende weken zeer moeilijk telefonisch bereikbaar. Wanneer u contact met ons wilt
opnemen, kunt u een mail sturen naar: administratie@deapollo.nl.

Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind.
Bij voorbaat onze excuses hiervoor.

Covid-19

Helaas loopt het aantal Corona-besmettingen in Nederland weer op. Volgende week gaat
onze school open en we hebben speciale maatregelen op school getroffen om onze school
veilig te houden. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en nemen onmiddellijk de
maatregelen volgens de richtlijnen van de overheid over.
Hieronder vindt u belangrijke informatie inzake Covid-19 en onze maatregelen.
De ventilatie-installatie
De Apollo valt onder het bestuur ZAAM en De Apollo heeft vanuit ZAAM de volgende
informatie ontvangen over de ventilatie-installatie van onze school:
 Alle gebouwen en ventilatie-installaties van ZAAM voldoen aan het bouwbesluit
 De aanwezige ventilatiesystemen van ZAAM betreffen zogenaamde gebalanceerde
ventilatiesystemen zonder recirculatie
 De aanwezige ventilatiesystemen van ZAAM worden de komende dagen op de
maximale stand (100%) ingeregeld om een zo hoog mogelijke ventilatie te realiseren
 De filters in de ventilatiesystemen van ZAAM worden nu preventief vervangen en de
frequentie van het vervangen van de filters gaat omhoog
 De scholen van ZAAM ontvangen CO2-meter(s) om zelf ook inzicht te krijgen over de
luchtkwaliteit in de school. De CO2-waarde geeft een indicatie van de luchtkwaliteit.
Quarantaine na terugkomst uit een risicogebied
Na terugkomst van een leerling of een medewerker uit een risicogebied zijn wij vooralsnog
afhankelijk van ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Dit betekent dat voor alle medewerkers
en leerlingen die uit een risicogebied komen geldt, dat De Apollo hun aanwezigheid op
school niet op prijs stelt. Je bent pas weer welkom op school als je twee weken in
thuisquarantaine bent geweest. Je benadeelt mogelijk de hele school als je toch komt en
achteraf blijkt dat je een besmetting meedraagt.
We wachten de maatregelen van de overheid op dit punt verder af.

De maatregelen
Alle hygiëne-maatregelen blijven op school van kracht:
−
−
−
−
−
−

Was vaker je handen
Schud geen handen
Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Zit niet aan je gezicht
Je maakt voor het verlaten van het leslokaal zelf je tafel en stoel schoon met de
daarvoor beschikbare middelen.

Bij de volgende klachten blijf je thuis:
•
•
•
•

neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid
plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven 38°C.
blijf ook thuis als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten
24 uur geen klachten = weer naar school.

De lokalen worden na elke les geventileerd; de ramen en deuren worden zoveel mogelijk
opengezet.
 De 1.5 meter-regel tussen leerlingen is vervallen in het voortgezet onderwijs. Dit
geldt ook voor leerlingen in het VO die 18 jaar of ouder zijn
 Tussen onderwijspersoneel en leerlingen en tussen onderwijspersoneel onderling
blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd
 Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt
(bewegingsonderwijs, handvaardigheid, drama) kan van de 1,5 meter afstand
worden afgeweken
 De capaciteit in het openbaar vervoer zal per 1 juli toenemen. Desondanks zal ook
na de vakantie van leerlingen gevraagd worden zoveel mogelijk met eigen vervoer
naar school te komen.
In school zijn de looproutes aangegeven.
Risicogroepen
Neemt u altijd contact op met de teamleiders indien uw kind of een gezinslid in een
risicogroep valt.
Mocht u nog vragen hebben over onze Covid-19 aanpak, dan kunt u contact opnemen met
de teamleiders van de school (k.daamen@deapollo.nl [onderbouw] en
a.van.steenis@deapollo.nl [bovenbouw]).

Met vriendelijke groet,
Mw. G. Heringa
directeur De Apollo

