Aan alle leerlingen en ouders of verzorgers
Gouda, Leiden en Lekkerkerk

Gouda, 25 augustus 2021
Beste leerlingen en ouders of verzorgers,
D.V. maandag 30 augustus start het nieuwe cursusjaar. Hopelijk hebben jullie een goede
vakantie gehad en zien jullie er naar uit om weer naar school te gaan.
Openingsbijeenkomst in de kerk
Maandag overdag zijn jullie nog vrij. Maandagavond is de openingsbijeenkomst in de kerk.
Voor de vakantie zijn plaatsen van de bijeenkomsten gepubliceerd. Vanwege de beperkende
maatregelen zullen alleen de leerlingen uit klas 1 met één ouder worden uitgenodigd. We
vragen je vriendelijk om naast elkaar plaats te nemen in de kerk en de aanwijzingen op te
volgen. Alle bijeenkomsten zijn voorzien van een livestream. Deze zullen op de website worden
gepubliceerd: www.driestarcollege.nl/jaaropening.
Coronamaatregelen
Het is fijn dat jullie in het nieuwe schooljaar weer als hele klas naar school mogen. We hebben
echter wel te maken met een aantal maatregelen:
-Naar verwachting zal de mondkapjesplicht per 20 september verdwijnen. Tot die tijd geldt er
voor jullie een mondkapjesplicht op de gang. De verantwoordelijkheid hiervoor leggen we bij
jullie zelf neer. Tussen jullie en de docenten blijft de 1,5-meter van kracht.
-Als er een besmettingshaard is en dit quarantaine tot gevolg heeft maken we geen onderscheid
tussen wel en niet gevaccineerden, maar gaat de groep als geheel in quarantaine.
-Komend schooljaar zullen er geen buitenlandreizen georganiseerd worden. Ook aan
activiteiten in Nederland waar vaccinatie en/of testen verplicht is, doen we niet mee.
-Zelftesten worden niet meer door school uitgedeeld, maar kunnen jullie bij de conciërge
ophalen.
-Ventilatie: In de afgelopen vakantieperiode is binnen de gebouwen Alfa en Bèta hard gewerkt
aan het aanbrengen van een goede luchtbehandeling. In Bèta is deze inmiddels opgestart en
wordt deze op dit moment ingeregeld. In Alfa kwamen helaas technische verrassingen naar
voren die ertoe leiden dat binnen Alfa de installatie pas in de herfstvakantie operationeel kan
zijn. Veel dank aan collega’s van de technische dienst en conciërges en de overige collega’s
die in de afgelopen vakantieperiode hard gewerkt hebben om de werkzaamheden te begeleiden
en te ondersteunen!
Leiden, Gamma nieuwbouw en Bèta voldoen hiermee aan de ventilatienormen die gesteld zijn
voor schoolgebouwen. Alfa zal hier aan voldoen zodra de nieuwe installatie opgestart wordt
(verwachting is dus vanaf de herfstvakantie)
Zèta, oudbouw Gamma en Lekkerkerk voldoen nog niet. Voor deze gebouwen geldt de
bekende regel om in de lokalen ‘handmatig’ te zorgen voor voldoende ventilatie door open

ramen/deur en na de les het lokaal zoveel mogelijk goed te luchten. In de plannen staan deze
gebouwen voor komend jaar op het programma om op orde te brengen. Waarbij we – gezien de
plannen voor een nieuwe locatie in Krimpen aan den IJssel – in Lekkerkerk dit zoveel mogelijk
met beperkte investeringen zullen doen. Het is vanzelfsprekend niet verstandig om nog tonnen
te investeren in een nieuwe installatie als we er naar verwachting slechts een paar jaar gebruik
van kunnen maken.
-Vanuit de regering wordt er nagedacht over het inzetten van prikbussen bij scholen. We
hebben besloten dat we als school daar niet aan meewerken. De verantwoordelijkheid voor al
dan niet vaccineren ligt bij jullie en je ouders.
-We zenden alleen nog onlinelessen uit als jullie in quarantaine moeten en/of langdurig ziek zijn.
Bij ‘normaal ziekteverzuim’ kun je de les niet online volgen.
Eerste lesdag
De les- of introductiedag begint op dinsdag 31 augustus om 08.30 uur. NB: Voor Lekkerkerk
gelden andere tijden, zie daarvoor de in juli jl. verstuurde brief. Ook voor Leiden gelden andere
tijden, meer info daarover volgt nog.
Ten slotte wensen wij je nog enkele prettige resterende vakantiedagen toe en veel succes met
het voorbereiden van de komende werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
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