
 

Utrecht, 2 december 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  
 
In de vorige brief hebben we jullie geïnformeerd over het plaatsen van de nieuwe interactieve 
borden; de eerste borden zijn geleverd en geïnstalleerd. Als alles volgens planning verloopt, dan 
zullen na de kerstvakantie bijna alle lokalen voorzien zijn van een nieuw presentatiebord. Samen 
met de geformuleerde richtlijnen verlopen de hybride lessen hierdoor steeds beter. 
 
Voor nu willen wij jullie berichten over onderwerpen zoals de drukbezochte online 
informatieavond voor de nieuwe leerlingen die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden. Er 
is ook een VR-tour gemaakt die afgelopen vrijdag is gelanceerd. Neem eens een kijkje! 
(www.usgym.nl). De andere punten die we met jullie willen delen zijn: 
 
Bouwkundige aanpassingen 
Vorige week zijn de laatste metingen uitgevoerd en we zijn blij te kunnen melden dat er op 7 
december gestart wordt met bouwkundige aanpassingen. Deze hebben als doel op een aantal 
cruciale punten in de school het binnenklimaat te verbeteren, zodat wij na de kerstvakantie weer 
meer leerlingen op school kunnen ontvangen. In de week van 14 december zullen we hierover 
meer duidelijkheid geven.  
 
Toetsweek 
In de komende toetsweek gaan wij nog steeds uit van halve groepen (A en B), behalve leerjaar 
1. Dit betekent dat leerjaar 1 in klassenverband de toetsen maakt van 9.00 tot 10.45. 
Leerjaar 2 maakt de toetsen in de A en B groepen van 11.30 – 13.15 en leerjaar 3 van 9.00 – 
10.45 (de leerlingen die gebruik maken van het extra tijd-lokaal maken hun toetsen op 
aangepaste tijden). 
Leerlingen uit leerjaar 4 t/m 6 maken hun toetsen voor een groot deel in de gymzalen en het 
auditorium. Maken zij wel een toets in een lokaal, dan gebeurt dit ook in halve groepen. 
 
Kerstvakantie 
Op 8 december (tijdens de persconferentie van het kabinet) zal duidelijk worden of er extra 
maatregelen genomen gaan worden; bijv. voor of na de kerstvakantie een week van uitsluitend 
online lessen (thuis). Pas na dit moment kunnen we jullie informeren over de eventuele gevolgen 
van de genomen maatregelen. 

 
Nog steeds geldt de dringende oproep om in de komende kerstvakantie rode en oranje regio’s 
te mijden. Als er toch vakantie wordt gevierd in een risicogebied, meld dat dan via het centrale 
mailadres kerstvakantie@NUOVO.eu. Vermeld naam, school en datum van terugkomst. Na een 
vakantie in een rode of oranje bestemming ga je in quarantaine. Je kunt dan niet op school 
komen. Let er verder scherp op dat gele vakantielanden of deelregio’s alsnog een oranje of rode 
markering kunnen krijgen. Ook dan geldt: melden via kerstvakantie@NUOVO.eu. We sluiten ons 
aan bij de oproep van de regering om in de komende kerstvakantie het aantal 
vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken, drukte te mijden en afstand te houden.  
 
Speciaal mailadres 
We krijgen nog altijd mails en vragen van ouders met betrekking tot corona gerelateerde zaken. 
Daarom hebben we een apart mailadres aangemaakt waar deze mails heen gestuurd kunnen 
worden: corona@usgym.nl  
 
Voor nu wensen we iedereen een fijne week.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
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