15 december 2020
Aan alle leerlingen en ouders van de locatie Coevorden,

Gisteravond is in de persconferentie aangekondigd dat Nederland in lockdown gaat. Voor de scholen betekent dit dat ze gaan sluiten, in ieder geval tot maandag 18 januari.
We willen jullie op dit moment informeren over wat er de komende dagen, tot aan de kerstvakantie,
daardoor zal veranderen. Aanstaande vrijdag zullen wij dit opnieuw doen voor de periode na de kerstvakantie, dus vanaf maandag 4 januari. Deze informatie ontvangen jullie vrijdag 18 december.
Organisatiedagen
De komende drie dagen (woe/do/vr) zijn organisatiedagen voor de medewerkers.
Mentorcontact online
De mentor heeft op woensdag of donderdag een online contactmoment met de leerlingen via Teams. In je rooster
staat wanneer dit is. Je bent hierbij aanwezig! Tijdens dit contact is er aandacht voor de situatie en de nodige ondersteuning.
Toetsweek vmbo leerjaar 4
De laatste dag van de toetsweek voor 4 bb/kb/mavo is woensdag 16 december. Voor je toetsen wordt je morgen
op school verwacht.
Spullen mee naar huis
Voor alle leerlingen geldt: zorg dat je al je spullen voor de kerstvakantie thuis hebt. Zit er nog iets in je kluisje?
Tot en met woensdagochtend kun je je spullen ophalen:
leerjaar 1 en 2 van 09.00 - 10.30 uur
leerjaar 3 en hoger van 10.30 - 12.00 uur.
Geen (online) les tijdens organisatiedagen tot aan de kerstvakantie
Tijdens de organisatiedagen tot aan de kerstvakantie zijn de leerlingen lesvrij. Je ziet in je rooster wanneer je
(online) contactmoment met je mentor is. Dit is op woensdag of donderdag. En leerlingen in het vierde leerjaar
vmbo komen morgen, woensdag dus, voor hun toets(en) naar school. En verder kan het zijn dat je voor een individuele afspraak op school verwacht wordt. De geplande C-Day in de klas op vrijdag komt te vervallen evenals de
geplande examentrainingen in havo/vwo op donderdag en vrijdag.
Wij zijn telefonisch bereikbaar
De school blijft dagelijks telefonisch bereikbaar via 0524 593800.
Vragenlijst opvang leerlingen met ouders in vitale beroepen
Ouders in een vitaal beroep kunnen, na de kerstvakantie, een beroep doen op opvang voor hun kind -en onze leerling- als de lessen online zijn. Het gaat dan vooral om leerlingen in de lagere leerjaren. Denkt u hier gebruik van te
willen maken? Dan ontvangen wij graag uiterlijk donderdag aanstaande HIER uw reactie.

wenst jou fijne dagen
tekening van Lotte Huizinga klas 3 vwo locatie Coevorden

Hé hé, even je schooltas neerzetten en de tijd nemen voor elkaar en jezelf!
Eindelijk dat boek lezen, die film kijken, die wandeling maken. Zo krijgt je dag een andere invulling.
En dat is een aangenaam vooruitzicht, zeker in deze tijd. Want ook de kerstvakantie is, net als het
grootste deel van 2020, anders dan anders.
Geniet samen binnen de ruimte die we krijgen van de mogelijkheden die er zijn.
We wensen je fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe.
Blijf gezond, pas goed op jezelf !

