Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Jullie hebben het ongetwijfeld gehoord. Vanaf morgen, maandag 20 december, sluiten wij de
deuren. De scholensluiting overvalt ons en we vinden het heel jammer dat we het kalenderjaar zo
moeten afsluiten. Maar het is even niet anders. Hieronder staat puntsgewijs de informatie die nu
belangrijk is.
We hebben besloten om de komende week alle lessen en andere activiteiten voor iedereen te laten
vervallen. Op die manier willen voorkomen dat leerlingen en medewerkers besmet raken op school.
Als je nog spullen in je kluisje hebt, dan kun je die volgende week op een AFGESPROKEN tijdstip
ophalen. Maandag wordt daarvoor een rooster opgesteld. Ook hier staat veiligheid voorop en we
willen niet dat grote groepen leerlingen tegelijk op school zijn.
Stages gaan alleen door als het stagebedrijf dat toelaat en leerling en ouders / verzorgers daar ook
toestemming voor geven. We schatten in dat veel stages uit voorzorg niet zullen doorgaan. Vragen
hierover kun je aan je stagecoach stellen.
Voor kinderen van ouders in vitale beroepen zijn wij open tot en met donderdag 23 december
(vrijdag was al een vrije dag). Graag willen wij weten voor hoeveel leerlingen wij op school een
opvangprogramma moeten inrichten. Daarom verzoeken wij ouders voor wie dit geldt om vóór
19.00 uur op vanavond een e-mail te sturen naar JM.Stelling@sevenwolden.nl met daarin de naam
van de leerling en de klas voor wie wij opvang moeten organiseren.
- op welke dag of dagen de opvang nodig is;
- wat de reden is voor de opvang.
De coaches zullen volgende week proberen om online met je in contact te komen.
Na de kerstvakantie
Op maandag 3 januari bekijkt de overheid opnieuw of de scholen weer open kunnen en zo ja op
welke wijze. We zullen jullie daarna zo snel mogelijk informeren over hoe de eerste schoolweek (of
weken) van het nieuwe jaar eruit gaan zien. Wij zullen ons in ieder geval ook voorbereiden op een
situatie waarin alleen online onderwijs wordt gegeven én op een situatie waarin we werken met een
mix van online en fysieke lessen (hybride onderwijs).
Zijn er vragen? Dan kun je altijd terecht bij je coach. Zet hem op de komende weken en pas een
beetje op elkaar!
Hartelijke groet,
Namens het team van de Compagnie,

Jeroen Stelling
Peter de Jong

