
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Zoals gisteravond tijdens de persconferentie bekend is gemaakt, heeft het kabinet opnieuw gekozen 
voor een lockdown. Het kabinetsbesluit betekent dat ook ons schoolgebouw vanaf morgen, 20 
december, voor onze leerlingen helaas opnieuw gesloten is. Hoewel we begrip hebben voor de 
maatregel, hebben zowel de timing als het besluit zelf ons verrast en vinden we deze voortijdige 
sluiting heel jammer. 
 
Alle maatregelen die gisteren zijn genomen hebben grote impact op de samenleving in het algemeen 
en op de scholen in het bijzonder. 
 
De komende week is het schoolgebouw voor uw zoon/dochter gesloten en vervallen dus de reguliere 
lessen, zowel fysiek als digitaal. Voor de (voor)-examenklassen gaan de centraal geregelde toetsen 
gewoon fysiek door. 
Maandag 20 december kunnen de schoolspullen uit de kluisjes gehaald worden. 
Als school bieden we noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities. Wanneer u hier gebruik van 
wilt maken vragen we u dit maandag 20 december vóór 9.00 uur via de receptie door te geven. 
Per locatie wordt gekeken of er noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden om het leren van 
uw zoon/dochter op gang te houden. Uiteraard wordt dit dan gecommuniceerd. 
 
Na de kerstvakantie zullen de lessen weer volgens het lesrooster gegeven worden. Hetzij fysiek, hetzij 
online óf hybride. Omdat er op 3 januari opnieuw een persconferentie is, zullen we daarna de 
consequenties voor onze school met u communiceren. 
 
Opnieuw gaan we een onzekere periode in. Opnieuw zal er veel gevraagd worden van uw en onze 
flexibiliteit en veerkracht, zowel thuis als op werkgebied. We wensen u daarbij veel wijsheid en sterkte 
toe. Schroom vooral niet om om hulp te vragen wanneer dat nodig is.  
De kerstvakantie staat voor de deur. Een periode waarin we stilstaan bij de geboorte van Jezus: het 
licht in onze wereld. We hopen dat die belofte de komende tijd ook rust geeft voor u, onze leerlingen 
en collega’s.  
 
Vriendelijke groet, mede namens 
 
Eric Dijkslag, locatiedirecteur Nuborgh College Lambert Franckens 
Wilco Leeflang, locatiedirecteur Nuborgh College Oostenlicht 
Hugo Vos, locatiedirecteur Nuborgh College Veluvine  
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