
 

 

Duiven, 29 november 2021 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Tijdens de persconferentie van vrijdag j.l. hebben we gehoord dat de scholen gelukkig openblijven.  

Er gelden wel een paar regels en dringende adviezen. Daarover informeren we je in deze brief.  

 

We hebben op het Candea op dit moment gelukkig te maken met een heel beperkt aantal 

besmettingen. Dat willen we uiteraard graag zo houden, want een sluiting van de school, zoals we 

eerder hebben meegemaakt, is heel onwenselijk. Daarom vragen we iedereen, in en om de school, 

zich te houden aan wat hieronder staat. Dat gaat helpen om het aantal besmettingen laag te houden. 

Veel dank daarvoor alvast!  

 

Mondkapjes 

Vanaf vandaag is het weer verplicht een mondkapje te dragen wanneer je je door de school beweegt. 

Dat mondkapje moet je zelf meenemen. Voor je de school binnenloopt, zet je je mondkapje op. Als je 

op je plaats in de klas of in de aula zit, mag het kapje af.  

 

Zelftesten 

Op school kun je zelftesten krijgen. Je kunt ze halen in de mediatheek, of het leerplein (BK). Alle 

leerlingen en personeelsleden wordt vriendelijk gevraagd om twee keer per week een zelftest te 

doen. Als die zelftest positief is, moet je thuisblijven en een afspraak maken bij de GGD om te laten 

vaststellen of je echt corona hebt. Zo kunnen besmettingen vroeg worden opgespoord. 

 

Handen 

Ontsmet je handen als je de school binnenkomt en was je handen elke dag regelmatig met zeep. 

 

Ventilatie 

De lokalen worden zo goed mogelijk geventileerd. Daardoor kan het in het lokaal kouder zijn dan 

normaal. Zorg dus dat je warme kleding draagt. 

 

Wanneer thuisblijven? 

Zorg dat je je goed houdt aan de regels en weet wanneer je thuis moet blijven. Mocht je twijfelen, 

dan kun je kijken op de meest actuele beslisboom die je vindt op www.boink.info. 

Heb je vragen, neem dan contact op met de leerjaarcoördinator van je leerjaar. 

 

Met vriendelijke groet, namens het Candea College, 

Léon Lucas 

Rector 

http://www.boink.info/

