11 februari 2021

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

De sneeuw bracht deze week mooie plaatjes en zorgde ook bij velen voor een goed gevoel,
dat kunnen we zeker gebruiken.
Behalve dat zorgde het ook voor ongemak wat betreft de begaanbaarheid van de wegen. In
belang van de veiligheid hebben we begin deze week de lessen op school daar waar
mogelijk digitaal gegeven maar er zijn ook lessen afgelast.
De schoolonderzoeken waaronder ook de praktijkexamens hebben we gelukkig door kunnen
schuiven naar woensdag en donderdag. Voor leerlingen prettig dat zij deze konden afronden
voor de vakantie. Dit betekende echter wel dat langer dan gepland de praktijklokalen en een
aantal docenten niet beschikbaar waren voor andere leerjaren en dat voor bepaalde groepen
er minder lessen waren dan normaal. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Per 22-02 starten de ondersteuningslessen voor de aangemelde leerlingen van leerjaar 3.
Zowel de aangemelde leerlingen, als betreffende ouders/verzorgers hebben hierover bericht
ontvangen. Deze ondersteuningslessen lopen tot en met vrijdag 24-04.
In de weken na de carnavalsvakantie zal, mede op basis van de 2e meting via de Jij-toetsen,
nagegaan worden welke mogelijkheden we hebben qua ondersteuning voor leerlingen uit
leerjaar 1 en 2
Samen zetten we de schouders eronder en blijven we vertrouwen houden op het goed
doorlopen van het schooljaar. Zeker zo belangrijk is dat we ons allen prettig blijven voelen in
deze tijd. Binnen school wordt onderzocht hoe we dit nog meer aandacht kunnen geven. De
mentor en de lessen PO zullen hier mogelijk een belangrijke rol in kunnen spelen.
Vrijdag is er volgens jaaragenda een online studiedag voor docenten, sommige leerlingen
zijn nog voor een toets ingepland op school. Voor de andere leerlingen start op vrijdag de
vakantie.
Wij wensen dat een ieder binnen de mogelijkheden kan doen waar hij/zij energie van krijgt.
Dat is belangrijk om straks weer met frisse zin verder te gaan met het schooljaar.
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