NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, 23 APRIL 2020.

MEIVAKANTIE EN DAARNA…..
Afgelopen dinsdagavond was de laatste persconferentie vanuit het ministerie rondom de
maatregelen in verband met het coronavirus.
We gaan ervan uit dat iedereen wel op een of andere manier kennis heeft genomen van de
besluiten van de premier.
Het is duidelijk dat onze school voorlopig nog niet opengaat, maar dat we ons, achter de
schermen, wel gaan voorbereiden op een opengaan, met inachtneming van de afstands- en
hygiënemaatregelen in een nieuwe 1,5 meter samenleving.
Wat is er besloten rond het opnieuw opengaan van de middelbare scholen:
-de vo-scholen zouden open kunnen gaan vanaf dinsdag 2 juni; (maandag 1 juni is 1ste
pinksterdag). Dit blijft nog altijd onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen
rondom covid-19.
Wat betekent dit voor onze school en voor onze planning op het gebied van lessen?
-de studiedag van docenten op maandag 4 mei gaan we met het team onder andere
gebruiken om met elkaar plannen te maken voor het her opstarten van de school na 1 juni.
-op 4 mei krijgen de leerlingen van hun mentor het rooster voor 6,7, en 8 mei. 8 Mei is ook
de afsluitende dag van periode 10.
-op maandag 11 mei begint voor iedereen een nieuwe periode, opnieuw online.
-ouders en leerlingen worden door Janine voortdurend op de hoogte gehouden over de
voortgang van de PTA’s , herkansingen e.d.
Wat voor onze school blijft staan is het volgende:
-maandag 4 mei: studiedag voor docenten, geen lessen.
-dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag, geen lessen.
-woensdag 6 mei: de lessen beginnen weer, online.
-woensdag 6 mei: hier staat ook een ouderavond gepland in de avond, die wordt verschoven
naar een later tijdstip.
Wij wensen jullie een goede voortzetting van de meivakantie, al zal die in veel gevallen
anders zijn dan vooraf gepland.
We wensen nog steeds alle gezinnen die te maken hebben met ziekte en overlijden heel veel
sterkte. We zijn in gedachten bij jullie.
Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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