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Beste ouders en verzorgers,

Ook deze week kende weer een aantal corona-gerelateerde zaken die het wenselijk maken dat wij 

weer een algemene nieuwsbrief uit laten gaan. Gelukkig zijn er ook zaken te melden die niets te 

maken hebben met een pandemie.

 

Corona

Deze week werden wij weer geconfronteerd met een tweetal leerlingen die positief testen op 

Corona. Afgelopen vrijdag hebben wij op advies van de GGD besloten om 21 leerlingen uit 4 vwo 

preventief in quarantaine te laten gaan en thuis de lessen online te laten volgen. De leerling waarvan 

werd vermoed dat hij/zij besmet zou zijn bleek inderdaad positief te testen. Woensdag kregen wij 

echter van de GGD te horen dat de quarantainemaatregelen ingetrokken konden worden. 

Klasgenoten van een besmette leerling, ook al hebben die naast een besmette leerling gezeten, 

hoeven niet in quarantaine. Dat was prettig nieuws voor de betreffende leerlingen die wij donderdag 

weer op school konden verwelkomen. Op basis van recent epidemiologisch onderzoek, 

concludeerde het RIVM dat verspreiding van het virus op scholen veel minder frequent voorkomt 

dan besmettingen in de thuissituatie. Dat was reden voor de GGD-Twente om de richtlijnen voor 

scholen aan te passen.

Die richtlijnen kunt u nalezen op de  . Dit zijn de richtlijnen die website van de GGD-Twente

Kottenpark volgt.

 

Communicatie

Naar aanleiding van de recente besmettingsgevallen kregen wij vragen van ouders welke informatie 

wij delen als er een besmetting optreedt. Wij zullen altijd via een e-mail ouders op de hoogte 

https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-informatie-voor-scholen-en-kinderopvang/besmetting-op-school-voortgezet-onderwijs


brengen als er een besmettingsgeval bij een klasgenoot van uw zoon of dochter heeft 

plaatsgevonden. Elk besmettingsgeval melden wij bij de GGD en informeren daar of er in dit 

specifieke geval nog meer maatregelen nodig zijn buiten wat in de richtlijnen wordt aangegeven. In 

dat geval zal er dan wel via e-mail of telefonisch extra informatie worden verstrekt.

 

Tubantia

Ook kregen wij van ouders en leerlingen de vraag waarom wij toch het bericht over de 

mondkapjesplicht met Tubantia hadden gedeeld. Was dat om meer gewicht aan de mededeling te 

verbinden? We kunnen hier kort over zijn, we hebben de oudernieuwsbrief uitsluitend met ouders 

gedeeld, maar als een journalist de nieuwsbrief ergens tegenkomt en daar nieuwswaarde in ziet, 

dan is dat vrije nieuwsgaring en de verantwoordelijkheid van in dit geval Tubantia. Vrije pers is een 

groot goed, ook wanneer je niet de behoefte voelt dat Kottenpark nieuwsbrieven Twentebreed 

verspreid worden.

 

UT-studenten

Deze week zijn de eerste studenten van Pre-University van de Universiteit Twente aan de slag 

gegaan om docenten te vervangen die om quarantainemaatregelen thuis zitten of in afwachting zijn 

van een testuitslag. Docenten geven dan vanaf huis les via een Google Meet, en de studenten 

zorgen ervoor dat er verbinding wordt gemaakt en houden de klas bij de les. Een prachtige 

samenwerking van Kottenpark met de universiteit die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk onderwijs toch 

kan doorgaan in uitdagende omstandigheden.

 

Theatervoorstelling

Woensdag speelde @toneelmakerij met twee acteurs en 

anderhalve meter afstand de klassenvoorstelling Mijn 

Moeder Medea voor leerlingen van de kunstklas theater. 

Een meeslepende voorstelling met uitgesproken 

personages die leidden tot grote meningsverschillen 

onder het publiek! Mooi om te zien dat we, binnen het 

veiligheidsprotocol, nog steeds kunnen merken dat wij 

een cultuurprofielschool zijn.



 

Informatieavonden basisscholen

Omdat de informatieavonden die normaal gesproken op basisscholen plaatsvinden niet meer toegestaan 

zijn, worden die nu als interactieve webinars aangeboden. Samen met de andere besturen voor voortgezet 

onderwijs zullen op een YouTube-kanaal twee informatieavonden georganiseerd worden op 5 en 10 

november om 19:00 uur. U heeft gelukkig al voor Kottenpark gekozen, maar verwijs vrienden en familie die 

nog dubben over een schoolkeuze vooral naar  om de webinars te volgen.https://vo-enschede.nl/

 

LORK

Op de vrijdag voor de herfstvakantie werden alle collega’s verrast doordat de Locatie Ouderraad van 

Kottenpark (LORK) namens alle ouders gebak aanbood als dank voor de extra inspanningen die zijn 

geleverd tijdens de eerste golf en als steun in de rug voor de komende periode. Namens alle collega’s willen 

wij alle ouders van harte bedanken voor dit hartverwarmende gebaar.

 

https://vo-enschede.nl/
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