Hoop- en bijzaken 16
15 april 2020
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Meivakantie
In de meivakantie, van 20 april tot en met 1 mei, is de school echt dicht. Ook telefonisch zijn
we niet bereikbaar, behalve in het geval van calamiteiten, via de voicemail die iedere dag
wordt beluisterd.
Na 21 april
Op 21 april volgt er opnieuw bericht over hoe het verder gaat met de landelijke maatregelen
vanaf 28 april. We bereiden ons voor op verschillende mogelijkheden, zonder te voorspellen
welke het gaat worden. Ruim voor 6 mei, de eerste dag na de meivakantie (want 4 mei is
een studie-/ ontwikkeldag voor medewerkers) laten we weten hoe het dan verder gaat.
We beraden ons ook voor op mogelijkheden om van de diploma-uitreiking iets moois te
maken, uiteraard afhankelijk van wat er straks kan en mag.
Bericht van de GGD
Jongeren hebben behoefte aan informatie over corona, blijkt uit de drukte op de chat en
mail van www.jouwggd.nl. JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGD’en in Nederland. De
site bevat alles over gezondheid, dus ook over corona, voor jongeren tussen de 13 en 23
jaar. De chat is elke werkdag van 14.00 tot 22.00 uur geopend en op zaterdag en zondag van
18.00 tot 20.00 uur.
Via onze liveblog op www.ggdru.nl/corona is veel informatie te vinden over gezondheid in
relatie tot het coronavirus, zowel voor professionals als voor ouders en jongeren.
Bijvoorbeeld een factsheet voor professionals over steun aan gezinnen in de huidige, nieuwe
situatie.
Schooltelefoon
-

Mocht u uw kind ziek willen melden, belt u dan niet naar school, maar stuur een
mailtje naar de mentor van uw kind.
Als u vanuit de school gebeld bent, belt u dan niet terug naar het schoolnummer om
te vragen wie u gebeld heeft. Dat kunnen we eenvoudigweg niet achterhalen. Ook
onder normale omstandigheden niet.

Hartelijke groet en tot vrijdag,
Karin Wouters
Willem de Vos

