
 

 

 
 
Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van Pascal Zuid 

 
 

Betreft:  Coronamaatregelen per 7 december 2020 
 

Zaandam, 4 december 2020 
 
 

Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 

In eerdere brieven hebben wij u geïnformeerd over maatregelen die op school zijn getroffen om 
verspreiding van Corona tegen te gaan. Het ging hierbij o.a. om de controle van het ventilatiesysteem 
in het schoolgebouw, het aanbrengen van looproutes, spatschermen en hygiënezuilen, de invoering 
van vaste klassenplattegronden, het organiseren van extra schoonmaak, het spreiden van pauzes en 
het verplichten van het dragen van mondkapjes buiten de lessen. 
 
Het aantal besmettingen op scholen neemt landelijk nog steeds toe en op Pascal Zuid nemen we 
daarom de volgende aanvullende maatregelen.  
 

 Activiteiten waarbij leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar zouden komen, worden 
waar mogelijk geschrapt. Dit geldt niet voor de clustergroepen in de bovenbouw. Zo wordt 
de kans op verspreiding naar verschillende klassen, verkleind. 
 

 Vanaf 7 december kunnen leerlingen alleen buiten op het schoolplein pauzeren. Zo 
voorkomen wij dat leerlingen toch in grote groepen bij elkaar zitten in de aula.  
 
Op het schoolplein zijn inmiddels grote tenten geplaatst, zijn extra zitplekken gecreëerd en 
kunnen leerlingen veilig en droog pauzeren. Om te voorkomen dat er te veel leerlingen op 
het schoolplein zijn, is gekozen voor andere pauzemomenten dan die van de buurschool 
(Praktijkschool De Faam). De pauzes zijn voor alle leerlingen van Pascal Zuid als volgt: 
 
- Kleine pauze: 11:00 uur tot 11.15 uur. 
- Grote pauze: 13:00 uur tot 13.30 uur.  

 
Ook de kantineverkoop zal tot nader orde niet geopend zijn. Leerlingen dienen zelf hun lunch 
en drinken voor de dag mee te nemen.  

 
Op deze wijze proberen we een extra bijdrage te leveren om de verspreiding van corona verder te 
verkleinen. Wij hopen op uw begrip. 

 
Met vragen kunt u terecht bij de mentor van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mohamed el Jaouhari 
Directeur vmbo Pascal Zuid en praktijkschool De Faam 
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