Aan de ouder(s), verzorger(s) van leerlingen locatie Grou

Grou, 15 december 2020
Betreft informatie lessen lockdown december 2020/januari 2021

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Gisteravond tijdens de toespraak van Mark Rutte werd duidelijk dat we wederom de deuren van
school moeten sluiten. Dit vraagt flexibiliteit van zowel onze leerlingen, het personeel, maar ook van
u als ouder. Om voor zowel u als uw zoon/dochter duidelijkheid te verschaffen hebben we hieronder
e.e.a. omschreven.
Tot de kerstvakantie
Leerlingen klas 1 t/m 3 hebben woensdag, donderdag en vrijdag nog geen online lessen. Alle coaches
nemen via “Teams” contact op met hun leerlingen om ze in een wat uitgebreider coachgesprek voor
te bereiden op de periode na de kerstvakantie.
Leerlingen klas 4 hebben woensdag donderdag en vrijdag wel online les.

Let op:
• donderdag 17 december komt de clustergroep nask naar school voor een
practicum-les (dit heeft meneer Dijkstra met de leerlingen besproken);
• donderdag 17 december komt de clustergroep economie naar school om het PTA te
maken.
Na de kerstvakantie

Alle leerlingen volgen vanaf dinsdag 5 januari (maandag 4 januari is een studiedag voor het
personeel) online lessen volgens het bestaande lesrooster. Leerlingen zijn altijd aanwezig in
“Teams” bij de start van de les.
• Ook na de vakantie geldt voor klas 4 dat alle PTA's op school worden gemaakt.
We vragen speciale aandacht van de ouders/verzorgers van de leerlingen in klas 4 voor de
regels en afspraken m.b.t. afwezigheid bij een PTA: de gewone regels zoals vermeld in het
PTA-boekje zijn van kracht.
We proberen samen de schouders er weer onder te zetten en hopen dat we zo snel mogelijk in het
nieuwe jaar weer open kunnen.
Rest ons nog u fijne kerstdagen te wensen en uiteraard een goede jaarwisseling. We hopen u allen in
2021 in goede gezondheid weer te treffen.
Met vriendelijke groet,
Peter de Jong en Gearteke van der Vee

