
19-12-2021: School dicht door
lockdown
Doelgroep:
vmbo 1 en 2
havo 1, 2 en 3
atheneum 1, 2 en 3

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanwege de harde lockdown moeten de middelbare scholen komende week de deuren
sluiten voor een groot deel van de leerlingen. Dat betekent dat jij morgen niet naar school
hoeft te komen. Jij bent deze week vrij.

Geen online onderwijs
Het kabinet heeft aangegeven dat de VO-scholen aankomende week geen online onderwijs
hoeven te organiseren. Dat hebben we overgenomen voor onze onderbouwleerlingen. De
leerlingen hebben dus een week langer kerstvakantie.

Opvang voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen met ouders in essentiële
beroepen
Leerlingen met een kwetsbare thuissituatie en leerlingen met ouders in essentiële beroepen
mogen wij opvangen op school. Morgen wordt deze opvang opgezet. Er is geen
onderwijsprogramma voor deze leerlingen, maar waar mogelijk worden er activiteiten
georganiseerd. Er is opvang op dinsdag, woensdag en donderdag. Werkt één van de ouders
in een essentieel beroep, dan kun je contact opnemen met de afdelingsleider. Kwetsbare
leerlingen worden morgen door ons benaderd. Er kan ook zelf contact opgenomen worden
met de mentor.

Spullen uit je kluis
Leerlingen die nog spullen in hun kluis hebben, die ze nog nodig hebben voor bijvoorbeeld
online onderwijs na de vakantie, kunnen die op maandag 20 december ophalen. Je kunt dat
doen op de volgende tijden:
Leerjaar 1: tussen 9.00 uur en 10.00 uur.
Leerjaar 2: tussen 10.00 uur en 11.00 uur.
Leerjaar 3: tussen 11.00 uur en 12.00 uur.
Als je je spullen hebt gepakt, ga je gelijk weer naar huis. Je kunt dus niet in de school blijven
hangen.

Hoe na de kerstvakantie?
De schoolsluiting geldt in ieder geval tot en met zondag 9 januari, het einde van de
kerstvakantie. Hoe het verder gaat na de kerstvakantie, vanaf 10 januari, is nog onzeker.
Maandag 3 januari neemt het kabinet een besluit hierover, we informeren je te zijner tijd.



We wensen je fijne feestdagen toe en hopelijk zien we je na de kerstvakantie op school!

Hartelijke groet,

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rector


