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Inhoud: 
1. Welkom terug 

2. Corona 

3. Laptops 

 
1. Welkom terug…! 

 
Beste leerling, 
 
Wij staan te trappelen om jullie weer te mogen ontvangen. Na een heerlijke 
zomervakantie hopen we alle leerlingen aanstaande maandag of uiterlijk 
donderdag ( de 5e jaars leerlingen) weer te ontmoeten. Vooral voor de 
nieuwe leerlingen is dat best spannend. Je gaat immers niet zo vaak naar een 
nieuwe school. We zullen je zo goed als we kunnen helpen zodat je snel de 
weg weet in ons schoolgebouw. 
 
Kijk goed in de jaarplanning om te zien hoe laat je op school wordt verwacht. 
En houdt er rekening mee dat de schoolfotograaf er aanstaande maandag en 
donderdag is. 
 

2. Corona. 
 
Hoewel iedereen vrijwillig gevaccineerd kan zijn moeten we nog steeds met een aantal regels 
rekening houden: 

- Op school zijn de mondkapjes nog steeds verplicht. Zonder mondkapje mag je het 
schoolgebouw niet in. Denk er dus aan dat je aanstaande maandag een mondkapje bij je 
hebt. 

- Als je de school inkomt dan moet je je handen ontsmetten. 
- Leerlingen onderling hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Iedereen moet wel 1,5 

meter afstand houden tot alle medewerkers van onze school. 
- De leraar kan vragen om tijdens de les een mondkapje te dragen. 
- Als je verkoudheidsklachten hebt dan mag je niet naar school. Wij vragen dan om je te laten 

testen. Als de testuitslag negatief is mag je weer naar school. 
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- Wij adviseren om vóór dat je aanstaande maandag naar school gaat om een zelftest af te 
nemen. Dit is vrijwillig. Per post heeft iedereen in juli van ons 2 zelftests ontvangen.  

- Zelftesten zijn op school gratis verkrijgbaar voor leerlingen die er om vragen. Deze zijn 
verkrijgbaar bij de conciërge. Leerlingen en ouders kunnen er om vragen. 

 

3. Laptops. 
 
Dit schooljaar beginnen we met BYOD. Dit betekent “Bring Your Own Device”. Dat is Engels voor 
“neem je eigen laptop mee”. 
Alle leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 moeten in het bezit zijn van een eigen laptop. Veel 
ouders hebben deze besteld bij de Rentcompany. Wij delen de laptops de komende 2 á 3 weken 
uit aan de leerlingen. We bereiden, samen met de leerlingen, hun laptops zodanig voor, dat ze 
er op school en thuis mee kunnen werken.  
 
 
Meer weten over De Singel? Klik dan hier. 
 

 
 
 

We gaan er een mooi schooljaar van maken! 
 
 

 

 

 

https://rentcompany.nl/
https://communicatie.hethooghuis.nl/desingel/

