
 
 

 
 

 

 
Nieuwsbrief voor ouders 

Wekelijkse update   
nr. 13  12-02-2021  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Sneeuwpret en dan opeens is de hele school weer leeg. 

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid als De Marke dat 

niet alle leerlingen van ons alle lessen online hoeven te 

volgen, maar dat er nog leerlingen op school zijn. 

Afgelopen maandag en dinsdag was dat even anders. Ik 

hoop dat u en jullie naast de lessen ook nog hebben 

kunnen genieten van een ouderwets sneeuwballen 

gevecht of een heerlijke wandeling in de frisse lucht.  

Deze week hebben de mentoren/docenten en instructeurs 

van klas 1 en 2 ook genoeg buitenlucht gehad. Zij zijn 

namelijk alle leerlingen bij langs gegaan met een prachtig 

Valentijn pakket. Ik schrijf er maar niet teveel over, want ik 

weet niet of iedereen het al heeft, maar het is een 

geweldige verrassing.  

In de voorjaarsvakantie zal er bekend worden hoe wij na de voorjaarsvakantie verder gaan. 

Alle scenario’s liggen klaar dus houdt u ook in de vakantie de mail goed in de gaten. Wij 

hopen op goed nieuws en een versoepeling van de maatregelen. Dit zou ook betekenen dat 

het met het virus de goede kant op lijkt te gaan.  

Vandaag wordt er door minister Slob bekend gemaakt over hoe de examens eruit gaan zien. 

Hierover zullen wij volgende week met de schoolleiding en de examensecretarissen over 

door praten. Wat betekent dit voor ons en voor de planning. Zodra wij meer weten en 

duidelijkheid kunnen bieden horen ook de ouders van de vierde klassen hierover meer van 

ons. 

Dit weekend mogen de schaatsen weer uit het vet. Ik wens u dan ook een fijn weekend toe. 

Blijf gezond.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Luisterend oor voor jou! 
Een oproep voor jongeren die nu wat extra hulp kunnen gebruiken. Wij kunnen ons 
voorstellen dat; - jij het even niet meer weet, - jij je zorgen maakt over… - jij je alleen 
voelt, - jij een andere vraag hebt. 
 
Wij zijn er voor jou tijdens deze lockdown en te bereiken op: 

❖ Maandag: Marieke (www.mamakinderenjeugdcoaching.n) 06-81 30 79 97  
❖ Dinsdag: Anita (www.degoastok.nl) 06-15 08 19 41  
❖ Woensdag: Caroline (www.carolinemuller.nl) 06-24 80 08 68 
❖ Donderdag: Georgette (www.praktijktableau.nl) 06-29 04 34 87  

 
Wij spreken je graag via de app, telefoon 
of beeldbellen tussen 20:00 en 21:00 uur. 
Laat maar weten via een whatsapp 
berichtje welke avond voor jou het beste 
uitkomt en op welke manier je met ons in 
contact wil komen.  
 
Deze gesprekken zijn geheel kosteloos. 
Wij horen je graag!  
 
Vriendelijke groet, Georgette, Caroline, 
Anita en Marieke 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

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 geen medewerkers die besmet 

zijn met Corona. We hebben 1 medewerker in 

quarantaine thuis en geen medewerkers met Corona gerelateerde klachten zitten thuis en 

wachten op de test of de testuitslag.  

Op dit moment is zijn er geen leerlingen bij ons bekend die Corona hebben.  1 leerling zit in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 19 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. 

 


