
Gouda 2 december 2020 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Nog een paar weken en dan is het kerstvakantie. 

We willen u informeren over de komende weken. 

Enkele belangrijke uitgangspunten:  

➢ Dit jaar zullen we in de klassen geen maaltijd nuttigen in verband met Corona. 

Hiervoor in de plaats komt een corona-proof hapje en een drankje in de klas. 

➢ Op vrijdag 18 december zijn er geen lessen. Stages gaan wel door.  

➢ Dit jaar vervalt de kerstmarkt. 

 

Klassen 1,2 en 3. 

Op donderdag 17 december is het onderstaand programma voor de klassen 1,2 en 3 van 

toepassing : Elk leerjaar gaat naar de bioscoop, heeft een kerstbingo in de aula en sluit het 

jaar gezellig af in de klas. Klas 1 is om 11.55 uur uit! Leerjaren 2 en 3 zijn om 14.05 uur uit. Er 

wordt dus gezorgd voor een versnapering en een drankje. 

We gaan dit doen volgens het volgende schema:  

Tijd Bioscoop Klas  Kerstbingo in de aula 

8.20 – 10.00 uur Klassen 1 Klassen 2 Klassen 3 

10.15 – 11.55 uur Klassen 2 Klassen 3 Klassen 1 

12.25- 14.05 uur Klassen 3  Klassen 2 

 

We vertrekken van school en er is voldoende begeleiding aanwezig! De leerlingen van de 

klassen 3 mogen na de bioscoop naar huis. 

Klassen 4 

Op woensdag 16 december 2020 zullen de mentoren van de klassen 4 een blokuur benutten 

om aandacht te schenken aan kerst. Ook de leerlingen van de klassen 4 krijgen een hapje en 

een drankje.  

Klassen 5 

Op donderdag 17 december 2020 komen de leerlingen uit de klassen 5 volgens onderstaand 

schema op school zodat leerlingen samen met hun mentor 2020 af kunnen sluiten. 

De leerlingen ontvangen vanuit school een kerstattentie als blijk van waardering voor de 

inzet die zij laten zien op hun stage. Daarnaast is er een woordje vanuit de directie en de 

mentor. Voor iedere leerling is er een Corona verantwoord drankje met versnapering. 



Hierna zijn de leerlingen de rest van de dag vrij. Vrijdag 18 december is de laatste stagedag 

van 2020 voor de klassen 5. 

 

Schema klassen 5 

5A Mevrouw Lughthart     09.00 uur  14 leerlingen 

5B De heer Valstar     09.20 uur  12 leerlingen 

5D Dhr Overeijnder en Dhr Schoonderwoerd  09.40 uur 15 leerlingen 

5C Mevrouw Bezemer     10.15 uur 17 leerlingen 

5E Mevrouw Zoeteweij     10.35 uur 11 leerlingen 

5F Mevrouw van Niekerk    10.55 uur 12 leerlingen 

5G Mevrouw van Schuppen en mevrouw Stokman 11.15 uur 22 leerlingen 

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Vriendelijke groet, 

Arian Koops 

directeur 


