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Corona zelftesten 
Een leerling mag per 2 weken 4 zelftesten afhalen bij de recep-
tie. Zelftesten zijn altijd vrijwillig. De zelftesten mogen niet op 
school gedaan worden. Na een positieve zelftest verwachten 
wij dat er een coronatest bij de GGD wordt gedaan.  
 
Mondkapjes 
Vanaf maandag 29 november is het verplicht om een 
mondkapjes te dragen tijdens de beweegmomenten  
binnen school. Bij het lopen in de gang en door de 
kantine moet het mondkapje gedragen worden, zodra men gaat 
zitten in de kantine of leslokaal mag het mondkapje af. Mocht 
een leerling zijn/haar mondkapje zijn vergeten dan kan hij/zij 
deze week nog een gratis mondkapje afhalen bij de receptie. 
Vanaf maandag 6 december kost een mondkapje € 0,50. Het is 
de verantwoordelijkheid van de leerling zelf om een eigen 
mondkapje bij zich te hebben.  
 
Schoolfotograaf 

Op maandag 8 november 2021 heeft de school-
fotograaf een bezoek gebracht aan onze school. 
Alle aanwezige leerlingen zijn op de foto gezet 
voor ons leerlingvolgsysteem.  
Ouder(s)/verzorgers ontvangen daarna vrijblij-
vend een fotopakket in huis. U kunt kiezen of u 
foto’s wilt houden en evt. bijbestellen. Foto’s 
die u niet wilt houden kunt u NIET op school 
inleveren, maar kunnen kosteloos retourgezon-
den worden in de retourenvelop naar school-
fotograaf Vandenberg-ID.  

 
Geslaagden heftruck 
Vrijdag 26 november 2021 hebben vijf 
leerlingen van onze school het heftruck- 
certificaat gehaald. Allen van harte gefeliciteerd.  
Top gedaan! 
 
Open Huis 
Open Huis is bedoeld voor leerlingen die op het punt staan om 
een keuze te maken voor vervolgonderwijs. Met de huidige 
coronamaatregelen kan er geen Open Huis worden georgani-

seerd. Wat, hoe en wanneer we iets kunnen 
en mogen organiseren is op dit moment 
niet bekend en mede afhankelijk van de 
dan geldende maatregelen. Houd de web-
site van school in de gaten voor de meest 
actuele informatie.  

 
Leden gezocht voor de ouderraad  
Aan inbreng van onze ouders hechten wij  
veel waarde. Dit kan via de ouderraad. In  
een schooljaar komt de ouderraad 7 à 8 keer bijeen.  

De ouderraad is nog op zoek naar een ouder uit 
leerjaar 1. Mocht u belangstelling hebben dan 
mag u contact opnemen met de voorzitter van 
de ouderraad: de heer D. Engbers,  
e-mail: dick.engbers@gmail.com,  
telefoon: 06-41350393  

Belangrijke data 2021 
 17 december Kerstmarkt (vervalt i.v.m. corona) 
 23 december Kerstgala (vervalt i.v.m. corona) 
24  december Aangepast lesrooster! 
   Lestijden: 09.30 tot 11.00 uur 
 
25 dec. t/m   
  9 jan. 2021   
 
Belangrijke data 2022 
 10 januari Aanvang lessen 
 18 januari Open Huis (vervalt) 
 26 januari Kijkmiddag voor leerkrachten school van  
   herkomst eerstejaarsleerlingen 
 
Afgelaste activiteiten 

en 

 
Corona gerelateerde klachten 
Bij corona gerelateerde klachten moet een leerling 
thuisblijven. Wanneer een docent deze klachten 
constateert bij een leerling, zal de leerling naar 
huis gestuurd worden. Na een negatieve GGD 
testuitslag is de leerling weer welkom op school. 
 
Lesuitval 

Docenten moeten bij corona gerelateerde klach-
ten thuisblijven en zich ook laten testen. Door 
de afwezigheid/ziekte van meerdere docenten is 
het niet altijd mogelijk om alle lessen te vervan-
gen. Lesuitval is hierdoor niet altijd te voorko-
men. We hopen op uw begrip hiervoor. 

Kerstvakantie 

 Kerstgala 23 december 2021 

Kerstmarkt, vrijdag 17 december 2021 
 

GAAT NIET DOOR! 



Infobulletin  
nr: 3  Datum: 02-12-2021 

 
In bezit hebben van (illegaal) vuurwerk!!!  
Zoals bekend is het in bezit hebben,  
handelen of afsteken van (illegaal) vuur- 
werk op school verboden (en wettelijk  
strafbaar).  
Wij hebben als Twents Carmel College  
afspraken met de politie gemaakt over 
hoe om te gaan met leerlingen die deze 
regel overtreden.  
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Hieronder staat in het kort aangegeven welke stappen er wor-
den gezet bij het aantreffen, in bezitten hebben, afsteken of 
verhandelen van vuurwerk: 
➢ Ouders van de leerling worden door school in kennis ge-

steld van het strafbare feit en de zaak wordt overgedragen 
aan de politie. 

➢ School licht de politie in en de politie komt op school. 
➢ De politie neemt het vuurwerk in beslag. 
➢ Politie neemt contact op met de ouders van de leerling. 
➢ De leerling wordt verwezen naar HALT. 
➢ School bepaalt een passende straf. Schorsing behoort tot 

de mogelijkheden 
 

Fijne kerstdagen  
en een  

gelukkig en gezond 2022! 


