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MEDEDELING VAN 
Schooldirectrice Diana van Sikkelerus 

 
De Meivakantie staat voor de deur.  

Tijd voor ontspanning en voor sommigen tijd om te leren voor het aankomende examen.  
 

De afgelopen periode was wederom een fijne schooltijd. De dagen waren weer mooi gevuld en de leerlingen hebben kennis kunnen 
vergaren en overtollige energie kunnen kwijtraken. Zoals dat hoort, op een school. 

 
De tafeltennistafel is gedoopt en voorzien van een dikke dank je wel, de examenroosters zijn klaar, de rapporten zijn uitgedeeld en, 

niet geheel onbelangrijk, de Corona zelftesten zijn binnen. (Hierover meer in deze nieuwsbrief). 
 

De dagen gaan door, maar we gaan nu eerst genieten van de vakantie. Overigens, voor de leerlingen die lekker bezig willen zijn 
tijdens de vakantie, verderop in deze nieuwsbrief staat meer informatie over de PurVak. 

 
Fijne Meivakantie allemaal! 

 

 
 
Tafeltennis 
 
Er was eens een leerling die met een mooi idee kwam. Een tafeltennistafel voor buiten op het schoolplein. Bijna iedere 
dag kwam deze leerling de directiekamer binnen met de vraag of de tafeltennistafel al was geregeld. Na overleg en wat 
onderzoek met de leerlingenraad is er een prachtige tafel geplaatst. Leerlingen staan in de rij om te kunnen spelen. Het is 
een groot succes. MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR EN MET DANK AAN DE LEERINGENRAAD & SEM. 
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Beter leren door beter slapen 
Volgend schooljaar doen wij met onze school mee aan een onderzoek ‘Beter leren door beter slapen’. Dit is voor 
leerlingen met autisme die slaapproblemen hebben. Voor informatie en aanmeldingen, neem contact op met onze 
assistent zorg coördinator, mevrouw Barbara van Zanten (te bereiken tijdens schooltijden). 
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Boogschieten tijdens gym 
Het ziet er misschien een beetje spannend uit, maar wees gerust het is veilig en onder toeziend oog van onze 
professionele gym docenten. Boogschieten tijdens de gymles is natuurlijk ontzettend leuk. Yentl was zeer in zijn nopjes 
met deze les.  

 

 
 

KALENDER 
 

Maandag 26 april t/m vrijdag 07 mei Leerlingen vrij Meivakantie 

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei Leerlingen vrij Hemelvaartsdag en margedag 

Maandag 17 mei Start examens  

Maandag 24 mei Leerlingen vrij 2e Pinksterdag 

Maandag 21 juni t/m dinsdag 29 juni Proefwerkweek 3 onderbouw en VMBO basis 

Maandag 28 juni t/m zaterdag 03 juli Mondelinge examens bovenbouw  

Maandag 05 juli t/m vrijdag 09 juli Uitslagen eindexamens  

Vrijdag 09 juli Diploma-uitreiking 

Zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus Leerlingen vrij ZOMERVAKANTIE 

Maandag 23 augustus Eerste schooldag 
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Corona zelftest 
 
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er alles aan om de school op een veilige manier 
open te houden.  

Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Vanaf maandag 10 mei gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen gratis aanbieden voor leerlingen van de 
school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van 
mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig.  

Waarom testen? De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen zichzelf testen. 
Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. 

Wanneer testen? De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is besmet met het coronavirus. 
Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is geweest met de besmette persoon.  

Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de 
buurt van een besmette medeleerling of medewerker 
is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de 
school, maar kan ook later blijken uit het bron- en 
contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw 
kind naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine, en 
maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de 
GGD. Leerlingen en medewerkers die geen nauw 
contact hebben gehad met de besmette persoon, 
maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, 
worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan 
gewoon op school. De GGD en de school bepalen 
samen welke leerlingen in aanmerking komen voor 
een zelftest.  

Hoe werkt de zelftest? Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de 
coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test 
gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.   

Testuitslag. Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te 
zien. 

Is de uitslag positief? Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u de 
contact opneemt met de GGD, om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start 
van het bron- en contactonderzoek.  

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. De uitslag van de test is 48 uur geldig. Bij 
het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.  

Wat vragen wij van u? Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind een zelftest aan te bieden. 
Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test 
te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming. Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet 
uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind.  

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met school.  
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Leerlingenvervoer 
Het is weer zover. Sommige ouders onder ons hebben wellicht al een kaartje in de brievenbus aangetroffen van het 
leerlingenvervoer. Maar het is weer tijd om uw zoon/dochter in te schrijven voor het nieuwe jaar.  
 
Alvast een vooraankondiging 
Vanaf maandag 17 mei gaat de school een ander rooster hanteren. Verdere informatie hieromtrent ontvangt u 
binnenkort van de mentor van uw zoon/dochter. Leerlingenvervoer zal op de hoogte worden gesteld door school, met 
een vriendelijk verzoek aan u om tevens het vervoersbedrijf in te lichten. 
 
Even opfrissen….. 

 
Contactgegevens 

 

Altra College Waterland, Koggenland 100, 1447 CP Purmerend, 0299-666966, ac.waterland@altra.nl 
  

Voor ziekmeldingen of het doorgeven van afspraken zijn wij vanaf 7.45 uur bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.   
 

De mentoren zijn na 14.30 uur telefonisch of per e-mail te bereiken.  
   

Onze nieuwsbrieven, schoolgids en ouderprotocol zijn ook terug te vinden op onze website. www.altra.nl/Waterland  
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