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Herfstvakantie……tijd voor wandelingen in
een bos vol herfstkleuren, je tuin
winterklaar maken……of misschien toch nog
een weekje naar zonniger oorden.
Helaas…..ook nu gooit het corona virus roet
in het eten: die wandelingen kunnen we
blijven maken maar de persconferentie van
afgelopen dinsdag heeft wel een streep
getrokken door veel dingen die het leven
leuk(er) maken. Gelukkig mogen de scholen
open blijven en verandert er voor onze
leerlingen niet zo veel. Het dragen van een
mondkapje wordt straks van overheidswege
een verplichting in plaats van het nu
geldende dringende advies. Dat schept wat
meer duidelijkheid voor iedereen. Veel
collega’s en leerlingen zijn in de afgelopen
periode afwezig geweest in afwachting van
de uitslag van de coronatest en gelukkig is
de uitslag tot nu toe negatief. Toch moeten
we kijken hoe we het onderwijs vorm gaan
geven als ook bij ons op school de
besmettingen oplopen. Ook voor ons geldt:
blijven aanpassen! Op maandag 26 oktober
hebben wij een ingelaste studiedag voor het
team Huissen om hier met elkaar over in
gesprek te gaan. Onderwerpen zijn
inrichting van het onderwijs zowel digitaal
als ook op school, naleven van de opgelegde
maatregelen en de interne afspraken.

Wist u dat…..
Hij staat online onze nieuwe promofilm.
Check dit:
https://www.youtube.com/watch?v=03Qc
DxckokM

De leerlingen hebben dus nog 1 extra
vakantie dag op 26 oktober.
Ik wens u ondanks de beperkingen waar we
mee te maken hebben een fijne week.
Team OBC Huissen,
Janine Klein Willink
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Ventilatie
We zijn dit schooljaar gestart met alle ramen en deuren open i.v.m. de ventilatie. We wisten
namelijk op dat moment nog niet hoe het gesteld is met de ventilatie op onze scholen.
Inmiddels hebben we hier onderzoek naar gedaan m.b.v. CO2 meters en is gebleken dat de
ventilatie op onze scholen ruim voldoet aan de norm. Ook landelijk is hierover nu meer
bekend, waardoor we de richtlijnen gaan bijstellen. We blijven sinds begin oktober alle kleine
kiepraampjes in de lokalen open zetten. Dit is in principe genoeg om te ventileren. Tijdens
pauzes en eventueel gedurende de leswisseling worden de grote ramen en de deur
opengezet. Tijdens de les is dit niet nodig. We zullen de verwarmingsketels op een hogere
temperatuur zetten zodat het, ondanks de geopende kiepraampjes, warm genoeg blijft. Toch
raden we alle leerlingen aan om zich warm of ‘met meerdere laagjes’ aan te kleden. Uiteraard
blijven we de CO2 goed in de gaten houden!

Online afspraak coronatest te maken
Vanaf 12 augustus kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het
coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest
bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800 –
1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor
het maken van een testafspraak.
Online kan een testafspraak gemaakt worden via Rijksoverheid.nl/coronatest. Om
een afspraak te maken heeft u uw DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde
postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze
volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt per
dit per e-mail gemeld. Het inzien van de uitslag kan weer via de coronatest website
door in te loggen met uw DigiD. Positieve testuitslagen worden nog steeds
uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de uitslag wordt namelijk
direct het bron- en contactonderzoek gestart. De mogelijkheid om online afspraken
te maken is bedoeld als aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer
0800-1202. Vandaag neemt de capaciteit van de website (gedurende de dag)
gecontroleerd toe, zodat het hele systeem goed blijft werken.
De coronatest website is een initiatief van alle GGD'en, GGD GHOR Nederland en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op
www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en
het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Voor Nederlanders die
geen testafspraak willen maken, maar andere vragen willen stellen over het
coronavirus blijft het publieksinformatienummer 0800-1351 beschikbaar. Meer
informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus
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Mondkapjes
Op school dragen medewerkers en leerlingen verplicht een mondkapje als ze in de gangen, aula of
hal lopen. Ook als er tijdens een praktijkles geen 1 1/2 meter afstand tot de docent kan worden
gehouden is het dragen van een mondkapje verplicht. Leerlingen (en medewerkers) moeten zelf
voor een mondkapje zorgen.
Na de herftvakantie gaan wij het dragen van mondkapjes handhaven. Heeft een leerling het
mondkapje niet bij zich dan wordt hij/ zij naar huis gestuurd op dit op te halen. Wilt u als ouder er
op toezien dat uw kind een mondkapje mee naar school neemt. Ná de herfstvakantie kan op
dinsdag 27 oktober het 8e uur een eigen mondkapje gemaakt worden. Hiervoor kan de leerling zich
opgeven bij de mentor.

Procedure rondom het ziekmelden.
Bij een ziekmelding langer dan één schooldag moeten ouders hun
kind weer beter melden. Dit kan door te bellen naar de receptie of
door uw kind een ‘’blauw’’ briefje mee te geven. Bij de receptie
kunnen leerlingen een blauw briefje halen waar de benodigde
gegevens op staan. Een handgeschreven briefje met de naam, klas,
ziektedagen en een handtekening van ouders is ook voldoende.
Waarom moet dit?
Als een leerling niet wordt beter gemeld, blijven alle dagen (met
uitzondering van de schooldag waarop ouders de ziekmelding
telefonisch hebben doorgegeven) op ongeoorloofd afwezig staan. Met
andere woorden: uw kind zou dan spijbelen! Dit betekent na een
aantal ziektedagen al een melding bij leerplicht! Ouders zijn volgens
leerplicht zelf verantwoordelijk voor de betermelding. Kortom: wilt u
deze prodedure volgen en uw kind weer betermelden zogauw hij/zij
weer naar school komt?
Ziekmelden moet ten alle tijden gebeuren bij de receptie, dus niet bij
de mentor!!
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We zitten in elk geval wel droog……….

Zoveel mogelijk naar buiten zeggen we tegen onze leerlingen……..maar dan moet
het er ook een beetje gezellig uitzien. Deze week hebben we een tweede luifel op
het schoolplein geplaatst waaronder de leerlingen kunnen pauzeren als het weer
wat minder is. Omdat de kantine verkoop ook buiten plaatsvindt staan de leerlingen
daar nu ook lekker droog onder een luifel!
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Vanuit het decanaat:
Alle 2e jaars (VMBO-B en VMBO-K) leerlingen moeten aan het einde van dit schooljaar een
profielkeuze maken voor leerjaar 3. De leerlingen die naar VMBO-G gaan volgen automatisch
het programma Dienstverlening & Producten.
Tijdens de Profiel Oriëntatie Dag (POD) hebben de leerlingen voor het eerst kennis gemaakt
met de profielen binnen onze school. Het doel van de dag was om de leerlingen een beter
beeld te geven van de keuzemogelijkheden. Per profiel hebben ze een rondleiding onder
begeleiding van de mentor gekregen. Daarnaast hebben ze te horen gekregen welke
eigenschappen en kwaliteiten er nodig zijn per profiel. De leerlingen vonden het ook erg leuk
om met praktische opdrachten aan de slag te gaan. De POD was de eerste activiteit ter
voorbereiding op de profielkeuze. De leerlingen zijn nu echt gestart met de oriëntatie.
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Agenda

In de mediatheek is het
herfst….

Lezen, waarom eigenlijk?
1.
2.
3.
4.
5.

Lezen
Lezen
Lezen
Lezen
Lezen

19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
26 oktober: leerjaar 1 en 2 huiswerkvrij
26 t/m 30 oktober: selectie Olympic Moves
29 oktober t/m 4 november: toetsvrije
periode lj 4
5 t/m 11 november: SE week 1 lj 4
17 november: LRA scholenmarkt MBO lj 3
en 4 online
7 t/m 11 december; ontwikkelgesprekken lj
3
14 t/m 18 december: ontwikkelgesprek lj 1
en 2
21 december t/m 1 januari: kerstvakantie
4 januari: huiswerkvrij lj 1 en 2

maakt je creatiever
traint je geheugen
maakt je slimmer
is relaxed
is leuk!

Donker? Licht aan!
Het is herfst en binnenkort fietsen we weer
in het donker naar school. Dan is de
herfstvakantie is een goed moment om de
fietsverlichting van uw kind in orde te
maken.
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