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Bewogen jaar;
Ook 2021 eindigen we bijzonder. Geen viering met de klassen, allemaal thuis.
Leerlingen gelukkig wel een aantal extra vrije dagen. We moeten maar een beetje omdenken.
Vooral de examenklassen zijn wat de dupe, echter hoe fijn is het om tijdens je
vakantie een boek (of meerdere) te lezen en dan gelijk ook een verslag erover
schrijven. De leerlingen hebben allemaal de boeken etc thuis, ze kunnen oefenen.
Nieuwbouw;
Het E&O lokaal is verhuisd. Het is een schitterend lokaal geworden. Er komen
nog wat kleine aanpassingen maar de lessen zijn gestart. Het is nog helaas wel
even wachten op de inrichting van het leerplein en de kantoren. We hopen dat
het in februari gereed is.
Start in 2022;
Op zondag 6 januari rond de klok van 18.00 uur krijgt u via de mail een bericht
hoe we gaan starten. Misschien wat laat maar de ervaring is dat er vaak het nodige op het laatst toch weer veranderd. Taxi’s etc zijn ook op tijd te bereiken. En
om toch ook wat om te denken; we oefenen vast hoe het is om op je examenuitslag te wachten.
Er zijn een aantal scenario’s voor de start op 10 januari, ik zet ze even op een rij:

•

De overheid geeft aan dat we open mogen; leerlingen komen gewoon op
school.(niet de schoolboeken etc vergeten mee te nemen.
De overheid vindt dat we gesloten moeten blijven; we starten met afstandsonderwijs. Alle leerlingen hebben het werk al mee naar huis en ouders
hebben de noodopvang al opgegeven bij de docent. De noodopvang
start op de gewone schooltijden, vergeet niet het vervoer te regelen. Op
maandag 10 januari neemt de docent in de ochtend contact op met de
leerling en maakt afspraken.
Namens het hele team wil ik een ieder een fijne kerstvakantie, mooie kerstdagen (mogelijk witte kerst
) en een goed en gezond 2022 toe wensen.
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