
 
 

 
 

 

 

 

Nieuwsbrief voor ouders 
Wekelijkse update   
nr. 08  08-01-2021  

Voorwoord 

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

Allereerst de beste wensen voor 2021! Hopelijk wordt dit een jaar waarin alle beperkingen 

weer kunnen worden opgeheven en we weer terug kunnen naar de situatie zoals die was 

voordat we bekend werden met het Corona-virus. 

Inmiddels zitten we in een lockdown en hebben we weer te maken met onderwijs op afstand, 

een situatie waar we als school wel op voorbereid waren, maar die eigenlijk niemand had 

verwacht. Ook hoe de lockdown er deze keer uitziet is wezenlijk anders dan de vorige keer. 

Examenklassen wel op school, praktijkvakken voor klas 3 op school, het blijft iedere keer 

schakelen tussen wat kan en wat goed is.  

Sinds afgelopen maandag zijn de lessen dan ook weer zowel online en offline van start 

gegaan. Veel leerlingen waren aanwezig, maar ook dachten sommigen dat de kerstvakantie 

nog niet voorbij was. Deze weken gaan wij dan ook uw zoon/dochter nabellen als hij/zij niet 

aanwezig is in de online lessen. Een extra stuk betrokkenheid vanuit school, maar wellicht 

ook een extra stimulans om er echt te zijn. 

Inmiddels hebben de leerkrachten, de leerlingen, maar ook de ouders in het voorjaar al de 

nodige ervaring opgedaan met onderwijs op afstand, maar dat wil niet zeggen dat deze 

situatie nu gemakkelijker is. Wederom wordt er veel van u en de leerlingen gevraagd! 

Daarom zetten we de schouders er samen weer onder en gaan we er het beste van maken. 

Zo blijven we u en de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij ook in deze 

periode blijven leren en zich ontwikkelen. Lukt iets niet of heeft u vragen, neem dan altijd 

contact op met de mentor. Wij staan voor u en uw kind klaar.  

En natuurlijk hopen we dat de school weer helemaal open gaat op 18 januari, maar of dat 

ook gaat gebeuren, horen we waarschijnlijk op de persconferentie van 12 januari. 

We wensen u en uw kind voor nu veel sterkte en succes toe. En zorg goed voor jezelf en 

voor elkaar! 

Maaike Morsink 

Directeur 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Coronacijfers 

Wij informeren u 1 keer in de week over de Corona 

besmettingen, quarantaines en ziekte bij onze leerlingen 

en collega’s. Dit doen wij in overleg met de GGD. Het 

advies van de GGD is dat leerlingen uit het VO onderling 

altijd tot de ‘overige contacten’ worden gerekend en dus 

gewoon naar school mogen. Wel blijven wij u vragen om 

waakzaam te zijn op klachten. Bij klachten blijft het 

advies: laat uw kind thuis en laat uw kind testen.  

De cijfers zijn niet altijd compleet. Dit heeft te maken met de geldende AVG wet. U als 

ouder(s)/verzorger(s) hoeft niet aan te geven of uw kind Corona of Corona-gerelateerde 

klachten heeft.  

Momenteel hebben wij 2 medewerkers die besmet zijn met Corona. We hebben 0 

medewerkers in quarantaine thuis en 0 medewerkers met Corona gerelateerde klachten zit 

thuis en wacht op de test of de testuitslag.  

Op dit moment zijn er 2 leerlingen bij ons bekend die Corona hebben. 7 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 42 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief neemt u dan contact op met de mentor 

van uw zoon/dochter. 

 

 


