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Bijna vakantie… 
Het was koud. Aangekondigd door de weerman, maar toch nog onverwacht. Koud.  
Maandagochtend zag ik onze leerlingen met handschoenen, sjaals en winterjassen 
naar school fietsen. Ik was zelf minder handig en was mijn handschoenen vergeten. Als 
het koud wordt, weet ik dat de kerstvakantie eraan komt.  
 
Covid-19 
Het aantal gevallen van Covid-19 besmettingen valt op De Boerhaave gelukkig erg 
mee. Elke week zitten er wel enkele leerlingen en collega’s in thuisqarantaine in 
afwachting van een test, maar het aantal positieve tests is klein. Op dit moment is geen 
enkele medewerker van school besmet. Er zijn drie leerlingen besmet. Wij informeren u 
over de besmettingen als de GGD dit nodig acht. 
 
Buiten koud, hoe zit dat binnen? 
Nu het buiten kouder wordt, is het openzetten van ramen en deuren niet meer 
werkbaar. Het wordt binnen dan gewoon te koud. Dus daarom hebben we een paar 
weken geleden in enkele lokalen geëxperimenteerd met CO2-meters. Er blijkt genoeg 
frisse lucht te zijn met de ramen dicht en de deuren open. Inmiddels hangt er in elk 
lokaal een CO2-meter. De docent kan nu in de gaten houden of er extra geventileerd 
moet worden. Ventilatie is immers belangrijk! 
 
Mondkapje op!  
Je komt bijna geen leerling meer tegen op de gang zonder mondkapje. In een paar 
weken tijd is het heel gewoon geworden om op De Boerhaave zo’n lapje stof voor je 
mond te hebben. Daar zijn we trots op. U zult daar als ouders of verzorgers ongetwijfeld 
een rol in hebben gespeeld. Dat stel ik op prijs.  
 
Docenten & leerlingen staan voor een uitdaging 
Werd in mei nog van docenten gevraagd thuis afstandsonderwijs te verzorgen. De 
huidige situatie vraagt om hybride onderwijs. De docent geeft nu les op school, terwijl 
enkele leerlingen vanuit huis de les op afstand volgen. Dat is dus schaken op twee 
borden. Maar ook voor een leerling die thuiszit is het anders dan anders. Verloopt dit 
altijd vlekkeloos? Nee, maar we merken wel dat dit steeds beter gaat. Een aantal weken 
geleden hebben we een flyer gestuurd met daarop de verwachtingen over hybride 
onderwijs. Het is fijn nu helder te hebben wat we van elkaar kunnen verwachten. Loopt 
het niet zoals het moet? Of heeft u tips? Neem dan contact op met de mentor.  
 
  



Een extra week vakantie? 
Er hangt een extra week kerstvakantie in de lucht. Of die er komt en wat dat dan gaat 
inhouden, weten we nog niet. Waarschijnlijk wordt dit op 8 december bekend gemaakt. 
We informeren u hierover als dat nodig is.  
 
Activiteiten 
Door corona kunnen sommige activiteiten niet doorgaan, andere activiteiten worden 
aangepast. Zo balen we ervan dat ons Halloweenfeest niet door kon gaan. En nu heeft 
Sint ons ook nog laten weten dat hij niet fysiek aanwezig kan zijn op De Boerhaave. Dat 
is jammer, maar dat weerhoudt ons er niet van om toch deze week de verjaardag van 
Sint te vieren. Elke klas krijgt de gelegenheid om iets te organiseren. En wie weet, 
hebben we toch nog contact met Sinterklaas… 
Gelukkig blijkt er online veel mogelijk. Zo hebben de meiden (leerjaar 3) laatst via 

Teams speeddates gehad met vrouwen uit de techniekwereld. Op dit moment zijn we 

bezig om de digitale informatieavond voor te bereiden (10 december) voor nieuwe 

leerlingen die belangstelling hebben voor het Gymnasium en/of het Ecolyceum. 

Bijvoorbeeld door filmpjes op te nemen. We hadden u graag volgende week tijdens de 

vakdocentspreekavond een kopje koffie aangeboden. Dit kan niet. De gesprekken 

vinden plaats via Teams. Voor het tweede en derde leerjaar is dit niet nieuw, voor de 

ouders van de brugklassen wel.  

Voordeel is dat er nu wel weer twee ouders kunnen aanschuiven. En natuurlijk doet de 

leerling dit keer weer mee. We praten liever met de leerling dan over de leerling. 

Wat wel gewoon doorgaat, zijn de ‘Stoeltjes in de Klas’. Twee leerlingen uit groep 8 

lopen een ochtend mee met een brugklas. Gelukkig bieden we op deze manier 

leerlingen uit groep 8 de gelegenheid onze school van binnen de bekijken en de sfeer te 

proeven. Want ja, het Open Huis gaat ook al niet door. Althans, niet fysiek.  

 

Ik wens u alvast, met allen die u liefhebt, een fijne kersttijd toe.  
 

Menny Vellener 
Directeur De Boerhaave. 
 
 
 
 

  



 

Agenda komende weken 

 

04-12-2020 v.a. 5e uur Sintviering in de klas                                                    

07-12-2020 Vakdocentspreekavond via Teams 

09-12-2020 Vakdocentspreekavond via Teams 

10-12-2020 Infoavond Gym + Eco groep 8 

11-12-2020 Paarse Vrijdag  

17-12-2020 Kerstmaaltijd lj3 17.00-19.00 uur in de klas 

18-12-2020 Lj 1+2  1e uur vrij. Kerstviering in de klas 2e t/m 4e uur. 

  Lj3 leerlingen vrij.  

21-12-2020 t/m 01-01-2021 Kerstvakantie 

04-01-2021 1e + 2e uur lln vrij. 

22-01-2021 Roostervrij Ontwikkeldag. Lln geen les, wel beschikbaar. 


