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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Alweer twee weken bijna is de school dicht. Het is en blijft een bizarre tijd.  

We horen mooie verhalen over hoe er thuis geleerd en gewerkt wordt. We zien interessante digitale initiatieven 

ontstaan. Dat is fijn om te merken. Wat ook heel fijn is om te merken, is uw betrokkenheid. Wij beseffen erg goed dat 

onderwijs op afstand ook grote impact heeft op uw persoonlijke leven thuis. Vaak moet onderwijs op afstand 

gecombineerd worden met eigen werk of andere taken. Dat zorgt voor de nodige uitdaging. Mocht u tegen zaken      

aanlopen, twijfel niet en neem contact op met de mentor. Wij helpen graag. 

De afgelopen week is er veel te doen geweest rondom het afschaffen van het Centraal Examen en het doorgaan van de 

schoolexamens. Met de examenkandidaten en hun ouders is hierover regelmatig gecommuniceerd. Op dit moment zijn 

we als school in afwachting van een tweetal besluiten van de overheid. We zijn benieuwd hoe lang de scholen nog 

gesloten blijven en hoe de zak- en slaagregeling er precies uit komt te zien. Wanneer wij hierover meer weten, zullen 

we u hiervan op de hoogte brengen. 

Wij hebben een aantal signalen ontvangen dat er groepjes leerlingen zijn die, ondanks alle waarschuwingen, toch bij 

elkaar komen. Ook van onze kant uit willen we u vragen hier als ouders ook op toe te zien dat dit niet gebeurt. Hoe 

lastig ook, het is belangrijk dat het virus niet de kwetsbaren in onze samenleving bereikt.  

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn in het afstandsonderwijs, dan zullen wij u hiervan weer op de hoogte brengen. 

We wensen u al het goeds toe en hopen dat u en de uwen gezond en gespaard mogen blijven. In deze tijd denken we 

aan de kwetsbaren in onze samenleving. In dit alles mogen we blijven vertrouwen op onze hemelse Vader. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens al het personeel, 

 

Harry Noppers 


