
 

 

Landgraaf, 1 september 2021 

 

Beste leerlingen, ouders / verzorgers, 

De zomervakantie zit er bijna op. Wij hopen dat jullie allemaal een fijne en ontspannen 

vakantie gehad hebben en dat alle leerlingen voldoende energie getankt hebben om het 

nieuwe schooljaar goed te kunnen starten. 

Start op 7 september 
Op maandag 6 september zijn nog geen lessen. We verwachten de leerlingen op dinsdag 7 
september op school.  
Dan beginnen we met een introductie. Je ontvangt dan de belangrijkste info om goed te 

kunnen beginnen. Denk onder andere aan het kennis maken met de mentor en het 

lesrooster. Je ontvangt aanstaande vrijdag 3 september het hele introductieprogramma (met 

aanvangstijdstippen per klas) en eventuele andere info. De reguliere lessen starten op 

woensdag 8 september. 

Corona 
In verband met corona krijgen we steeds richtlijnen van het ministerie. 
De mondkapjesplicht in de gangen blijft voorlopig gehandhaafd. Het ministerie heeft 
benadrukt dat we dit nog even moeten volhouden om uitbraken te voorkomen.  
Wat ook blijft is dat volwassenen nog wel 1,5-meter afstand van elkaar moeten houden, dus 
onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en externen in de school. Ook blijft 
de afstandsregel tussen leerling en docent voorlopig gehandhaafd.  
Het preventief thuis zelftesten door leerlingen en personeel moeten we ook nog even vol 
houden. Bij het uitdelen van de testen kunnen we aangeven dat wie als immuun wordt 
beschouwd – waaronder wie volledig gevaccineerd (+ 2 weken wachttijd) – zichzelf niet meer 
tweemaal per week hoeft te testen. En dat wie verwacht de testen niet te gaan gebruiken, ze 
niet hoeft aan te nemen.  
Tot slot blijven de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de 
GGD’ en ‘vaak handen wassen’ voorlopig van kracht.  
We zullen er tijdens de introductie zeker nog aandacht aan besteden. 
 

We zetten de belangrijke data voor de komende periode nog eens op een rij 

 

Donderdag  2 september  : Afhalen boeken onderbouw  

       Hierover hebben jullie eerder een brief gehad. 

       Leerjaar 1 tussen 08.30 en 10.30 uur 

       Leerjaar 2 tussen 11.00 en 13.00 uur 

Vrijdag         3 september  : Afhalen boeken bovenbouw 

       Hierover hebben jullie eerder een brief gehad 

       Leerjaar 3 tussen 08.30 en 10.30 uur 

       Leerjaar 4 tussen 11.00 en 13.00 uur 

Maandag     6 september  : Lesvrije dag 

Dinsdag       7 september  : Introductieprogramma leerjaar 1 tot en met 4 

Woensdag   8 september  : Start lessen 

Woensdag  15 september                 : Informatie avond leerjaar 2 



Donderdag  23 september  : Informatie avond leerjaar 4 

Woensdag   29 september  : Informatie avond leerjaar 3 

Vrijdag        22 oktober  : Studiedag docenten. Geen lessen. 

Maandag    25 oktober t/m 29 okt : Herfstvakantie 

 

Vooralsnog wensen we iedereen een succesvol en leuk schooljaar toe! 

Directie en medewerkers Brandenberg 

 

 

 


