Nieuwsbrief 12 juni 2020
Herstart onderwijs in school

In de tweede week na de herstart ontvangt u deze nieuwsbrief.
Het is fijn om de leerlingen weer terug in de school te zien. Het werken in halve
groepen geeft op dit moment nog heel veel rust en iedereen kan zich in school zo
goed aan de 1,5 meter maatregel houden.
We merken dat leerlingen het ook weer fijn vinden om elkaar weer te zien.

Entree examens

Op 4 en 5 juni hebben de examengesprekken voor onze Entree opleiding plaats
gevonden. Er zijn prachtige cijfers behaald door alle leerlingen en nu is het nog
even afwachten of het digitaal portfolio in orde wordt bevonden.
Zodra bekend is wie er geslaagd is en wanneer we de diploma’s kunnen
verwachten maken we afspraken over deze diploma uitreiking.

PoVo ochtend

Op woensdag 17 juni ontvangen wij onze nieuwe brugklassers op De Brug voor
kennismakings-lessen.
Voor leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 vervallen op die dag dan alle lessen.

PrO diploma uitreiking

Op 17 en 18 juni vindt de diploma uitreiking plaats. De betreffende leerlingen
hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen. Ondanks Corona gaan we er
toch voor iedere leerling een feestje van maken!

Wat gebeurt er na de zomervakantie?

Hoewel de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar alweer in volle gang zijn
weten we op dit moment nog niet op welke wijze we na de zomervakantie mogen
starten. Eind juni zal dat bekend worden gemaakt door het ministerie.
Om goed voorbereid te zijn werken we verschillende scenario’s uit. Hoewel we
proberen om nieuwe roosters zo snel als mogelijk bij de leerlingen te krijgen is
het nu mogelijk dat leerlingen pas in de laatste week van de zomervakantie
geïnformeerd kunnen worden over hun nieuwe rooster. We vragen daarvoor uw
begrip.
Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Laatste schooldag

Woensdag 1 juli is voor leerlingen de laatste schooldag. Donderdag 2- en vrijdag
3 juli zullen door het team van De Brug worden gebruikt om het huidige
schooljaar af te ronden en het nieuwe schooljaar voor te bereiden.

