
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 6 november 2020 
 
 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),  

Na de persconferentie van dinsdag 3 november hier een – dit keer korte - Corona update vanuit het Gerrit van 
der Veen College. 

Mondkapjes op school 
Wij hebben vanaf maandag 24 augustus leerlingen en medewerkers gevraagd om in de gangen en bij het 
verplaatsen door de school mondkapjes op te doen. Donderdag 5 en vrijdag 6 november hebben wij alle 
leerlingen en medewerkers het unieke Gerrit van der Veen College mondkapje uitgedeeld. Met daarbij het 
dringend en herhaald verzoek een mondkapje – en dan liefst ook het unieke Gerrit-mondkapje - te blijven 
gebruiken in school. De leerlingen hebben hier woensdag al een eigen mail over gekregen. Vanaf maandag 9 
november delen wij geen gratis weggooi mondkapjes meer uit aan leerlingen die hun mondkapje vergeten 
zijn. Elke leerling heeft nu het unieke Gerrit-mondkapje en we verwachten dan ook dat iedereen dit gebruikt. 
Mocht het mondkapje dan toch een keer vergeten zijn, dan vragen we leerlingen voor 50 cent een wegwerp-
mondkapje te kopen zodat ook zij voorzien zijn en een mondkapje dragen. Zie de link met het filmpje 
hierover:  https://gerritvdveen.nl/2020/11/05/gerrit-van-der-veen-college-mondkapje/ 

Projectdagen, sportdagen en onderbouwfeest  

Door de aangescherpte maatregelen moeten we de geplande projectdagen en sportdagen en ook het 

onderbouwfeest helaas uitstellen. Alle activiteiten komen te vervallen. Hopelijk kunnen we in het voorjaar heel 

veel leuke activiteiten, projectdagen, sportdagen, kunstdagen enzovoort organiseren voor alle leerlingen en 

weer echt helemaal school zijn.  

Donderdag 19 en vrijdag 20 november worden gewone lesdagen volgens rooster. Uitzondering hierop zijn de 

examenklassen. De examenklassen 5 havo en 6 vwo hebben nog schoolexamens, mondelingen en PWS-

activiteiten. Voor de examenklassen zijn er op deze twee dagen geen lessen.  

Webinar voor brugklasouders/verzorgers 
Maandag 16 november houden we een webinar voor al onze brugklasouders/verzorgers. Leerjaarcoördinator 
Bianca Timman, teamleider Reineke Hesselt van Dinter en rector Jan-Willem Dienske gaan via TEAMS in 
gesprek. Er komt een aparte uitnodiging jullie kant op. Later dit schooljaar doen we dat ook met 
ouders/verzorgers van leerlingen in andere leerjaren.   

Verkoudheid en/of andere ziekteverschijnselen, wat doen wij bij een besmetting? 
Een continue oproep. Heel simpel: blijf thuis! Meld uw kind af via absenties@gerritvdveen.nl en informeer de 
mentor wat er aan de hand is. Het is belangrijk dat we contact met elkaar houden. Wanneer iemand getest is 
en Corona heeft, wordt deze persoon zelf gevraagd om de omgeving en de school in te lichten. De GGD doet 
niet meer standaard een bron- en contactonderzoek.  

We houden contact. 

Met hartelijke groet, mede namens Manon van der Garde (teamleider bovenbouw) en Reineke Hesselt van 
Dinter (teamleider onderbouw),  

 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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