Locatie Noord
Adres
Telefoon
E-mail
Web

Lebuïnuslaan 1, 7415 DM Deventer
0570 504680
info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/de-marke

School voor vmbo basis, kader, mavo,
onderbouw havo en leerroute het corberic
Locatie Zuid
Adres
Telefoon
E-mail
Web

Ludgerstraat 1, 7415 DV Deventer
0570 504730
info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/de-marke

Beste leerlingen van De Marke,
Afgelopen week kondigde de minister aan dat wij de meesten van jullie, behalve klas 4, niet
gaan zien tot sowieso na de meivakantie. Ergens wist ik het natuurlijk wel, maar nu het echt
zo is, is het toch even slikken. Ook na de meivakantie is er nog niets zeker. We hopen op
beter nieuws.
Hopelijk gaat het nog steeds goed met jou en je familie en is iedereen nog gezond. Deze
week heb jij een enquête gekregen. Als je deze invult help je ons om het onderwijs op
afstand nog beter te maken. Dankjewel alvast daarvoor.
Nu de scholen langer dicht blijven vraag je je wellicht af of iedereen overgaat en waar dan
naar toe. Misschien heb je ook wel vragen voor de na de meivakantie en de rest van het
schooljaar. Helaas weten wij daar het antwoord nu ook niet op. We weten ook niet zeker of
de scholen weer open gaan na de meivakantie. Hierover horen wij 21 april meer.
We zullen jou en je ouders wel iedere keer als er nieuws is op de hoogte stellen, net als dat
wij dat nu doen. Als je verder nog vragen hebt, dan kun je altijd terecht bij je mentor.
Volgende week is het een korte week. Vrijdag is het goede vrijdag en dan is iedereen vrij. Dit
weekend wordt het prachtig weer. Ik hoop dat je daarvan kunt genieten in de tuin of dichtbij
huis. Blijf gezond!

Groeten,

Maaike Morsink
Directeur De Marke

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs
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