
Nieuwsbrief 28 mei 2020      

 

 

Herstart onderwijs in school 
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 krijgen vrijdag 29 
mei, per reguliere post, een brief waarin wordt uitgelegd hoe onze herstart per 2 

juni er uit ziet. In de brief staan ook de belangrijkste afspraken die van belang 
zijn bij het wel of niet naar school komen van leerlingen. 
Ook ontvangt u bij de brief het rooster per klas. Alle klassen zijn in het rooster 

steeds verdeeld in twee halve groepen. 
Naast het onderwijs op school zal ook het onderwijs op afstand blijven bestaan 

maar dan in afgeslankte vorm. 
De leerlingen uit leerjaar 4 hebben inmiddels examen gedaan en zijn vanaf dat 
moment klaar voor dit schooljaar. 

Leerlingen uit leerjaar 5 doen op donderdag 4- en vrijdag 5 juni entree examen. 
Zij zijn daarna klaar voor dit schooljaar. 

 

Geslaagd 
In de afgelopen twee weken zijn 27 leerlingen opgegaan voor hun PrO-examen. 
Met trots kunnen we melden dat al deze leerlingen zijn geslaagd. Iedereen van 

harte gefeliciteerd!! Jullie hebben een prachtige prestatie geleverd! 

 
Diploma uitreiking 
Volgende week ontvangen de leerlingen en ouders/verzorgers uit leerjaar 4 die 
dit jaar hun PrO examen hebben gedaan een uitnodiging voor de diploma-
uitreiking. In verband met Corona zal dit feest in zeer aangepaste vorm plaats 

vinden. 
Ook over de uitreiking van de Entree diploma’s kunt u binnenkort een brief 

verwachten. 
  

Openbaar vervoer 
Denkt u er aan dat, als uw zoon/dochter gebruik maakt van het openbaar 

vervoer om op school te komen, hij/zij een mondkapje moet dragen in bus en/of 
trein. Leerlingen die binnen een straal van 8 km van school wonen wordt 
gevraagd om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

Indien u verder dan 8 km van de school woont bent u in de afgelopen periode 
benadert door de mentor van uw zoon/dochter. 

 

Contact 
De school is iedere dag telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 14:30 uur.  
De mentor van uw zoon/dochter kunt u het gemakkelijkst bereiken via mail. De 

mailadressen van deze collega’s kunt u vinden op de website van de school 
onder de knop CONTACT. 
 


