Aan de leerlingen van De Goudse Waarden
Cc: ouders/verzorgers

Gouda, 9 oktober 2020

Beste leerling,
Vorige week heb je van mij een mail ontvangen waarin ik vertelde dat we binnen
school mondkapjes gaan gebruiken wanneer we in de gang of in de aula zijn. De
afgelopen week kreeg je de tijd om zelf mondkapjes aan te schaffen en aan deze
nieuwe regel te wennen. Vanaf maandag 12 oktober is het geen keuze meer en
gaan we deze regel handhaven. Heb je geen mondkapje bij je, dan vragen we je er
een te kopen bij de conciërge.
Waarom ook alweer? Het aantal corona-besmettingen neemt in heel Nederland
toe, maar in Gouda meer dan in de rest van het land. Dat zien wij ook terug in het
aantal besmettingen onder leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat wij extra
zorgvuldig moeten zijn in het voorkomen van besmettingen.
Sinds de zomer zijn we hier al mee begonnen, bijvoorbeeld door veel te ventileren
en schermen in de klassen te zetten. Nu is het belangrijk om een stap verder te
gaan, door op de drukke plekken in het gebouw een mondkapje te dragen.
“Maar ik ben niet bang om ziek te worden!” Het klopt dat jij als leerling minder
risico loopt ernstig ziek te worden door Corona. Dat is daarom niet de enige reden
dat wij de mondkapjes invoeren. Wij weten inmiddels dat je als leerling wel een
ander kunt besmetten. Met een mondkapje maak je de kans kleiner dat een leraar
ziek wordt of jouw eigen ouders. Zoals een leerling zei: “Ik draag het mondkapje
omdat ik niet wil dat mijn grootmoeder ziek wordt. Zij is heel kwetsbaar.”
Daarnaast loop je minder kans op een verkoudheid of griep, waardoor je niet
onnodig thuis hoeft te blijven.
Wat kunnen jij (en je ouders) doen? Zorg dat je naar school toe altijd je
mondkapje bij je hebt. Houd voldoende afstand tot de leraren op school, want dat is
de belangrijkste regel om besmetting te voorkomen. Neem altijd een extra trui
mee, want in veel lokalen zullen de ramen voorlopig open moeten blijven. Mogelijk
hebben je ouders vragen over deze regel. Dan kunnen ze contact opnemen met de
schoolleiding of met mij.
Tenslotte: Deze maatregelen zijn niet altijd plezierig. Maar wat zou het mooi zijn
als wij er aan kunnen bijdragen dat het aantal besmettingen afneemt en onze
scholen open kunnen blijven. Daarom wordt jouw bijdrage dan ook zeer op prijs
gesteld!
Met vriendelijke groet,
Namens de medewerkers van De Goudse Waarden,
Peter van Dijk
Voorzitter College van Bestuur

