Aan de leerlingen van klas 3 en hun ouder(s) of verzorger(s),
Toelichting op het rooster
Afkortingen:
T = toets men= mentoruur

Inl = boeken inleveren

Hoe gaat het vervoer naar school?
1. Is fietsen haalbaar, kom dan op de fiets.
2. Als dat niet mogelijk is zorgen ouders voor vervoer van en naar school.
3. Als beide niet mogelijk is, maak je gebruik van het openbaar vervoer. Denk er aan een
mondkapje te dragen. Het OV zet extra materieel in.
Kan er veilig gesport worden?
De lessen vinden plaats in de buitenlucht. De route naar Lionitas wordt lopend of fietsend afgelegd,
maar niet bij elkaar achter op de fiets. Alleen bij erg slecht weer wordt de gymles afgelast. Je krijgt
hiervan bericht via het dagrooster in Magister. Bij gym op de eerste of laatste uren van de dag
betekent het uitval. Maar zonder bericht gaat de les dus door.
Omkleden kan op school. In de 1e en 2e pauze zijn lokaal 107 (meisjes) en 113 (jongens) beschikbaar
als kleedruimte voor LO. Er mogen maximaal 10 leerlingen tegelijkertijd in het omkleedlokaal. Is het
maximale aantal bereikt, dan geldt het principe 1 leerling eruit betekent 1 leerling erin. Is LO je
eerste uur, doe dan de gymkleding alvast thuis (evt. onder je kleding) aan. Er is toegang tot een
toilet bij de sportfaciliteit. Er zijn ontsmettingsmiddelen op het terrein. Attributen worden na gebruik
gereinigd.
Waar let je op in het schoolgebouw?
Betreed niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les het gebouw, via de hoofdingang.
Ontsmet eerst je handen en volg de route die de pijlen aangeven richting je lokaal. Er is
éénrichtingsverkeer. Kluisjes worden niet gebruikt. Lees de overige aanwijzingen die je in een eerder
schrijven hebt ontvangen nog eens goed door.
Andere lesdagen:
Op de overige lesdagen van de week gaan de video-lessen voor zover mogelijk door.
Let op Magister.
Als we allemaal de richtlijnen in acht nemen kunnen we optimaal de lessen vorm geven.
Met vriendelijke groet,
Ernst Buurma, leerjaarleider klas 3 en 4

