
Update 15 december 2020 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 

Gisteren kwam het bericht dat Nederland in een strenge lockdown gaat, waarbij de scholen 

van woensdag 16 december tot maandag 18 januari gesloten zijn. Later deze week geven we 

meer informatie over hoe de periode zal verlopen tussen de kerstvakantie en het moment dat 

de school weer open gaat. Nu informeer ik jullie graag over hoe we het onderwijs de komende 

week verzorgen. 

Woensdag 16 en donderdag 17 december vinden alle lessen en activiteiten online plaats 

volgens het aangepaste lesrooster voor deze week (08.00 tot 12.30 uur). Het kan zijn dat 

binnen de deelscholen aanpassingen op deze online lessen plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat 

er al andere activiteiten of projecten zijn. Als dat zo is, zal dat rechtstreeks via de deelschool 

met jullie worden gecommuniceerd. 

• Op vrijdag wordt dit bijzondere jaar online in kerstsfeer met de leerlingen afgesloten. 

• Leerlingen die boeken of ander lesmateriaal op school hebben liggen en dit de 

komende tijd nodig hebben voor het online onderwijs, kunnen dit tijdens schooluren 

komen ophalen. 

• Leerlingen die een device (iPad) van de school lenen, kunnen dit tijdens schooluren 

komen ophalen. Je kan het device thuis houden zolang we het onderwijs online 

verzorgen. 

Voor leerlingen die hiervoor naar school komen gelden twee afspraken: 

• spullen ophalen alleen op woensdag en donderdag tussen 12.30 – 14.30 uur; 

• spullen ophalen en weer snel naar huis. 

Later deze week volgt meer informatie over de periode na de kerstvakantie. 

Tot dan, het ga een ieder goed in deze spannende tijden. 

Met vriendelijke groeten, 

Ferdinand Vinke, bestuurder 

Update 14 december 2020 

Vanavond kwam het bericht over de lockdown in Nederland en de sluiting van de scholen 

voor de periode van 16 december tot 18 januari. Deze scholensluiting geldt echter niet voor 

alle leerlingen. We zijn in afwachting van meer informatie hierover. Deze informatie volgt 

later vandaag of morgen. 

 

We kunnen daarna kijken wat dit betekent voor onze school en voor de leerlingen. Zodra 

daarover meer bekend is, informeer ik u opnieuw. 

Met vriendelijke groet, 

Ferdinand Vinke 

Bestuurder 


