
 
 

 
 

 

 
Nieuwsbrief voor ouders 

Wekelijkse update   
nr. 14  12-03-2021  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Inmiddels zijn wij al weer twee weken open en is de school halfvol. Het is fijn om weer meer 

leerlingen in school te hebben, maar deze organisatie brengt natuurlijk ook weer een hoop 

vragen met zich mee. Als er vragen zijn mailt u dan naar de mentor, dan hopen wij dat we er 

met elkaar uit kunnen komen.   

Op dit moment zijn wij druk bezig met de examenplanning, het rooster en de impact van de 

nieuwe zak-/slaagregeling. Als ouder(s)/verzorger(s) van klas 4 ontvangt u hierover volgende 

week van ons bericht. Voor de ouder(s)/verzorger(s) van mavo 4 zal er nog een aparte 

online ouderavond volgen, begin april.  

Gelukkig zijn er op De Marke op dit moment weinig gevallen van Corona bekend. Wel horen 

wij van de GGD IJsselland dat de besmettingen binnen Deventer weer oplopen. Wij hopen 

natuurlijk dat u allen gezond blijft en dat onze leerlingen de dans ontspringen. Wanneer dit 

niet het geval is hopen wij dat u ons informeert via het bekende nummer van verzuim. De 

aankomende weken kan het betekenen dat u van ons dan ook weer wat vaker een brief 

ontvangt over een besmetting bij uw kind in de klas. Wij hopen natuurlijk dat er nauwelijks 

besmettingen zullen zijn.  

Tot zover en alvast een fijn weekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

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 2 medewerkers in 

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

wachten op de test of de testuitslag.  

Op dit moment is er 1 leerling bij ons bekend die Corona heeft. 7 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 34 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. 

 


