
Aan de ouders van de klassen 1, 2 en 3, 

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn alweer een paar weken bezig vanaf de herfstvakantie. De periode tot aan de kerstvakantie 
duurt nog vijf weken. 

Het Corona-virus slaat ook toe bij ons op school. Collega’s die positief zijn getest of thuis in 
quarantaine moeten blijven. Het zorgt ervoor dat de werkdruk op school hoog is. Collega’s vangen 
andere groepen op en maken extra uren.  

Om er zorg voor te dragen dat we kunnen blijven draaien en de school open houden, willen we tot 
de kerstvakantie in het rooster een aantal kleine wijzigingen doorvoeren voor de klassen 1, 2 en 3.  

Dit onder het motto: ‘Beter een enkel uurtje eraf, dan één of twee weken dicht of klassen naar 
huis…….’ 

Zoals het er nu naar uit ziet zal mevrouw Rutten voorlopig geen lessen Media Wijsheid kunnen 
verzorgen voor de leerlingen van onze school. Op de momenten dat de leerlingen volgens het rooster 
Media Wijsheid hebben, worden zij nu opgevangen door de mentor en krijgen zij extra avo-les. 

Hierdoor ontstaan voor een aantal leerlingen lesdagen van soms meer dan 6 lesuren avo achter 
elkaar. Voor veel van onze leerlingen blijkt dat een te lastige opgave. Zij missen de afwisseling van 
praktijk- en theorielessen en het werken in halve groepen. 

Wij vinden dat een onwenselijke situatie en hebben daarom besloten om het rooster van de klassen 
1, 2 en 3 aan te passen. 

 Het betreft de uren voor de volgende klassen: 

  

Klas       Wijziging             

1A:         woe 7e uur vrij 

1B:         ma 8e uur vrij 

1C:         di 2e uur vrij 

1D:         di 8e uur vrij 

  

2A:         woe 6e uur vrij  

2B           woe 1e en 2e uur vrij 

2C           di 6e uur vrij 



  

3A:         do 1e uur vrij  

3B:         di 8e uur vrij  

3C:         do 1e uur vrij  

3D:         di 7e uur vrij  

  

We hopen de lessen Media Wijsheid na de kerstvakantie weer te kunnen op starten. 

 Daarnaast willen we in de laatste week voor de kerstvakantie onze (kerst)activiteiten richten op 
maandag tot en met donderdag. Dit houdt in dat we vrijdag 18 december geen les hebben. De stages 
gaan wel door! De kerst- vakantie begint dus op donderdag aan het eind van de dag! 

 U zult begrijpen dat we vanwege het Corona-virus genoodzaakt zijn onze buitenschoolse activiteiten 
te laten vervallen. U ontvangt over de laatste week voor de kerstvakantie nog informatie van ons. 

 Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 Met vriendelijke groet, 

  

Arian Koops 

(directeur) 

 


